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អំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ និង ការសមាប់រងា្គលេនៅក្នុង
្របវត្តិសា្រស្តពិភពេលាក - ទិដ្ឋភាពទូេទៅស្រមាប់ការ
បេ្រងៀនក្នុងថាក់េរៀនេនៅកម្ពុជា
គីស្តូហ័រ េឌៀរងី 
ជា ផលា
សូ ហា រណីា
លី សុខឃាង

១) បេទសកម្ពុជា - ច ប់ - សិទ្ធិមនុស
២) បេទសកម្ពុជា - នេយាបាយ និង រដា្ឋ ភិបាល
៣) បេទសកម្ពុជា - បវត្តិសាស្ត

គេមាងេនះទទួលបានជំនួយថវកិាដ៏សប ុរសពីទីភា្ន ក់ងារសហរដ្ឋ
អាេមរកិសមាប់អភិវឌ ន៍អន្តរជាតិ (USAID) ។
ទសនៈេ ក្នុងេសៀវេ េនះ គឺជារបស់អ្នកនិពន្ធផា្ទ ល់ែតប៉ុេណា្ណ ះ។
រក សិទ្ធិ ឆា្ន ំ២០១៩ េដាយមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។

មិនមានែផ្នកណាមួយៃនេសៀវេ េនះតូវ
បានេបាះពុម្ពេឡើងវញិ ឬេបើបាស់ក្នុងទមង់ ឬ ក្នុងមេធ បាយ
ែបបណាេឡើយែដលរមួមាន ការថតចមង ការកត់តា ឬការ
ថតទកុេ ក្នងុបពន័្ធផ្ទកុពត៌័មានេផងៗេទៀត េដាយគា នការអនញុាត
ជាលាយលក្ខណ៍អករពីអ្នកេបាះពុម្ពបានេឡើយ។

គំនិតរចនាេសៀវេ  និងការេជើសេរ ើសរបូភាព 
េដាយ ឆំាង យុ និង ទី សុជាតា

ការកីុំពូទ័រ និងការរចនាេសៀវេ េដាយ លី េសនសូនីឡា

កបេសៀវេ ៖ របូបដិមាអ្នកតាពះភក្ត៨ េ េលើជមាល
ភ្នំដងែរកពយតាម៉ុក មជ មណ្ឌ លសន្តិភាពអនង់ែវង 
េដាយ គីស្តូហ័រ េឌៀរងី

េបាះពុម្ពេ បេទសកម្ពុជា

ចំណងេជើងរូបភាព៖ េនះគឺជាបដិមាអ្នកតាពះភក្ត៨ ស្ថិតេ េលើ
ជមាលភ្នំដងែរកតង់ចំណុចពយតាម៉ុក ជាប់នឹងទីតំាងមជ មណ្ឌ លសន្តិភាព
អនង់ែវងៃនមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ថតេដាយ គីស្តូហ័រ េឌៀរងី។ េយាង
តាមការេរៀបរាប់របស់េលាក ប៉ុក លករាសី េនះគឺជាបដិមាមួយក្នុងចំេណាម
បដមិាអ្នកតាពះភក្ត ៨ ជាេចើនអង្គ ែដលេលាក លី សុ៊យ បានកសាងេឡើង
ចាប់តំាងពីឆា្ន ំ២០០៨ មកេម៉ះ។ ជាពលរដ្ឋែខរមា្ន ក់ែដលមានជំេនឿេលើបារមី
សក្តសិិទ្ធៃិនបពុបរុសែខរ េលាក លី សុ៊យ បានកសាងបដមិាទំាងេនះ េដើម តីណំាង
ឲេមទព័៨ទសិ ៃនសមយ័អង្គរេហើយយកមកតម្កល់តាមពំែដនសមីាៃនបេទស
កម្ពជុា ក្នងុជេំនឿថាមហិទ្ធឫិទ្ធៃិនបពុបរុសែខរ នងឹមកជយួការពារទឹកដែីខរឲមាន
សន្តភិាព រចួផតុពកីារឈា នពាន របស់បេទសជិតខាង។ េលាក ប៉កុ លករាសី 
បានេរៀបរាប់េទៀតថាមុខទាំង៨ែដលមានពណ៌ខុសៗគា្ន  គឺតំណាងឲកងទ័ព
ទំាង៨ទសិែដលមានពណ៌ទងសំ់គាល់ខសុៗគា្ន  េហើយក៏បងា ញពកីារឯកភាពៃន
កមា ងំពលរដ្ឋ េទាះបីជាមានជេំនឿ ឬពណ៌សម រុខសុគា្ន  ក៏អាចរស់េ ជាមួយគា្ន
បានែដរឲែតេចះេគារពអត់ឱនឲគា្ន េ វញិេ មកនិងតម្កល់ផលបេយាជន៍
ជាតជិាធ។ំ ក្នងុនយ័ម ង៉េទៀត ពះភក្តែដលមានពណ៌ខសុៗគា្ន ទំាងេនះ អាចស
បញ្ជ ាក់អំពីអត្តចរកិលនិងអាកក់របស់មនុស និងអាចបងា ញពីភាពខា ំងែដល
អាចទបស់ា្ក តន់វូរាល់អេំពើអយតុ្តធិម៌េ ក្នងុសង្គម។ សន្តភិាព ការសេណា្ត ស បណី 
និងក្តីសង ឹម អាចបញ ប់នូវរាល់ទមង់ៃនភាពសប់េខ្ពើម អំេពើហិង  និងភាព
ភយ័ខា ច។ បដមិាេនះក៏តណំាងឲអ្នកែដលមានអណំាចខា ងំកា  ែតបកាន់បាន
នវូសុចរតិយតុ្តធិម៌ មនិបពំានឬេដើរេធើបាបអ្នកដៃទ។ សរបុមកបដមិាេនះបងា ញ
ថា«ការេគារពនិងអតឱ់នឲគា្ន  នំាមកនវូសាមគ្គជីាត ិឯកភាពជាតនំិាមកនវូអំណាច
រងឹមា ំអណំាចសចុរតឹនាមំកនវូសន្តភិាព េហើយភាពសខុសាន្តនំាមកនវូវឌ នភាព»។ 
ជាក់ែស្តងការយកមនុសពីទិសទំាង៨ មកដាក់ក្នុងរាងកាយែតមួយបានេធើឲ
បុពបុរសែខរកសាងបាននូវអារធម៌អង្គរដ៏លអសា្ច រសមាប់មនុសជាតិ េហើយ
ការបំែបកមនុសេចញពីរាងកាយតាមរយ:ពណ៌សម ុរបានេធើឲសង្គមែខរធា ក់
ក្នងុភាពេ  ងងតឹបផំតុៃនបវត្តសិាស្តមនសុជាតិ គរឺបបបលយ័ពជូសាសនឯ៍ង 
ែខរកហម។  

បវត្តសិាស្តបានបញ្ជ ាកថ់ា គា នសង្គមណាមយួអាចេគចផតុពអីេំពើអមនសុធម៌
ជុលហួសេហតុបានេឡើយ។ អេំពើបល័យពជូសាសន ៍ការសមា បរ់ងា្គ ល នងិអេំពើ
អមនុសធម៌ហួសបមាណអាចេកើតមានេឡើងវញិ។ ជួនកាលអំេពើទំាងេនះអាច
េកើតមានេឡើងជាបន្តបនា្ទ ប់េ ក្នុងសង្គមែដលបកបេដាយសមិទ្ធផលខ្ពស់ក្នុង
វស័ិយសិល ៈ វទិ សាស្ត នងិការសិក ។ ក្នងុនយ័េនះ េយើងអាចនយិាយបានថា 
កមិតៃនការយល់ដឹងអំពីវប ធម៌ ការអប់រ ំឬការពលីជីវតិ េដើម ីសេមចបាន
េគាលេ ខ្ពស់ណាមយួ ពុអំាចការពារមនសុជាតិពទីេំនារៃនការបំផា ញទំាងអស់
េនះបានេឡើយ។ ទបីផំតុ មនសុជាតិតូវបឈមនឹងភាពសគុសា ញៃនសា្ថ នភាព
របស់ខួន។ សាសនា វទិ សាស្ត និងទសនវជិា្ជ  ផ្តល់នូវេគាលគំនិតសមាប់
ចេំណះដឹង។ ប៉ែុន្តដចូគា្ន េ នឹងរបូអ្នកតាពះភក្ត៨ទសិែដរ សមាសធាតទំុាងេនះ 
គឺជាធាតុផំសមាប់បំេពញបែន្ថមចំេពាះការយល់េឃើញអំពីបេទសនិងពិភពេលាក
របស់េយើង េទាះបីជាធាតផុទំំាងេនះមនិគប់ជុងេជាយយ៉ាងណាក៏េដាយ។ ការ
តស៊ូេដើម ីបញ ប់សា្ថ នភាពខាងេលើ តូវែតជាឆន្ទៈដ៏មុះមុតរបស់មនុសជាតិេ
ក្នុងសតវតរទ៍ី២១េនះ។ ដូចគា្ន េនះែដរ អ្នកកសាងរបូតំណាង យល់េឃើញថា 
េ េពលែដលមនុសមានជំេនឿថាខួនអាចទប់សា្ក ត់អំេពើអមនុសធម៌នានាបាន 
េនាះទំនុកចិត្តនឹងេកើតមានេឡើងកាន់ែតខា ំង េហើយភាពកា ហានក្នុងការបយុទ្ធ
បឆំាងេ នឹងអំេពើទំាងេនាះ ក៏តូវបានផុសេឡើងកាន់ែតខ្ពស់ក្នុងការការពារ
អនាគតបេទសជាតេិដាយគា នអេំពើបល័យពជូសាសន៍ នងិការសមា បរ់ងា្គ ល។ 

អត្ថបទ៖ េផង ពងរា៉សីុ



មាតិកាមាតិកា

េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ
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េនៅក្នុង្របវត្តិសា្រស្តពិភពេលាក
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េសៀវេ េនះពំុអាចេចញជារបូរាងបានេឡើយ  បសិនេបើគា នការគំាទ ជំនួយ និងការេលើកទឹកចិត្តដ៏េសា ះស័គពី
សំណាកប់គុ្គល នងិសា្ថ បន័ ែដលេប្តជា្ញ ចតិ្តេដើម បីពុេហតុៃនការអប់រពំអីេំពើបល័យពជូសាសន។៍ អ្នកនពិន្ធទំាងអស់ 
សូមែថងអណំរគុណចំេពាះការគំាទដ៏សប រុសរបស់មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពជុា ក្នងុការគប់គង នងិគាំទការសិក
សាវជាវេនះ។ អ្នកនិពន្ធសូមែថងអំណរគុណ ដល់ទីភា្ន ក់ងារសហរដ្ឋអាេមរកិសមាប់អភិវឌ ន៍អន្តរជាតិ (USAID) 

ចំេពាះការចូលរមួចំែណកយ៉ាងសប ុរស និងបានផ្តល់ជំនួយដ៏ចម ងដល់មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។ អ្នកនិពន្ធ 
សូមែថងអណំរគុណជាអេនកដល ់បណ្ឌ តិ អាឡិចសានឌ់ ឺហីុនតនុ, សាសា្ត ចារ ម៉ាេគើស ហីមមរ័, បណ្ឌ តិ មលីតនុ 
អូរស ូន, ពះរាជអាជា្ញ  នីកូឡាស កូមជាន, អ្នកសាវជាវ នីស  េផេថល និងអ្នកគូ ែខលលី វា៉ត់សុន 
ែដលបានរមួចំែណកផ្តល់មតិេយាបល់ និងការែកតមូវដ៏មានតៃមេលើកិច្ចការេនះ។ អ្នកនិពន្ធសូមែថងអំណរគុណ
ដល់បវត្តិវទិូ េដវដី េឆនល័រ ែដលបានចំណាយេពលេវលាេពញមួយជីវតិរបស់េលាកក្នុងកិច្ចការសាវជាវពីអំេពើ
បល័យពូជសាសន៍ក្នុងបេទសកម្ពុជា និងជំរញុឲមានការអប់រពំីបវត្តិសាស្តេនះដល់មនុសជំនាន់េកាយ។ សំេ
ពាងដបំងូៃនេសៀវេ េនះ តូវបានេធើបទបងា ញនងិពភិាក េ ក្នងុវគ្គបណ្តុ ះបណា្ត លសាសា្ត ចារឧត្តមសកិ ចនំនួ
៥០របូ ស្តីពី  ៉បវត្តិសាស្តកម្ពុជាបជាធិបេតយ (១៩៧៥-១៩៧៩) ៉ េរៀបចំេដាយមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 
សហការជាមួយកសួងអបរ់យុំវជននងិកឡីា ក្នងុឆា្ន ២ំ០១៩។ ទន្ទមឹនងឹេនះែដរ អ្នកនពិន្ធសូមសែម្តងអណំរគុណដល់
សាសា្ត ចារែដលបានអេញ្ជ ើញមកពបីណា្ត សាកលវទិ លយ័នានាក្នងុបេទសកម្ពជុា ចេំពាះមតិេយាបល់េដើម សីា្ថ បនាេលើ
សំេ ពាង។ អ្នកនពិន្ធសូមអរគណុចំេពាះ េផង ពងរាសីុ៉ នងិ សុភ័ក្ត ភាណា ែដលបានបកែបេសៀវេ េនះជា
ភាសាែខរ។ ទន្ទមឹនងឹេនះែដរ អ្នកនពិន្ធក៏សូមអរគណុដល់េលាកសី លី េសនសូនឡីា ែដលជាអ្នករចនាេសៀវេ  
ចំេពាះភាពអត់ធត់និងជំនួយដ៏សា ហាប់របស់េលាកសី ក្នុងការរចនានិងការេរៀបចំរបូភាព និងកាហិកសមាប់
េសៀវេ េនះ។ ជាចងុេកាយបងស់ េយើងខ្ញុសូំមសែម្តងការដងឹគណុយ៉ាងជាលេ ចំេពាះការគំាទពសំីណាក់កសួង
អប់រ ំយុវជន និងកីឡា ៃនពះរាជាណាចកកម្ពុជា ែដលបានបន្តជំរញុកិច្ចការសាវជាវ និងការអប់រអំំពីេសាកនាដកម

ែដលបានេកើតមានក្នុងបវត្តិសាស្តបេទសកម្ពុជា។ 

េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណេសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ

4 | អំេពើបល័យពូជសាសន៍ និងការសមា ប់រងា្គ លេ ក្នុងបវត្តិសាស្តពិភពេលាក



េយើងអាចនិយាយបានថា លទ្ធិបជាធិបេតយគឺជាកមា ំងែដលមិនេចះចុះញ៉មេ ក្នុងបវត្តិសាស្ត។ ក្នុងនាមេសរភីាព
នងិសមភាព លទ្ធិបជាធបិេតយេលើកកម្ពស់ដលស់េមងរបសម់នសុបុសសី នងិបែំបកបពន័្ធនេយាបាយែបបឋានានុកម។ 
ដចូគា្ន េ នងឹលទ្ធិបជាធបិេតយែដរ ការអបរ់នំំាមកនវូសកា្ត នពុលបកបេដាយថាមពលក្នងុការែកែបសង្គម។ ការអបរ់ែំដល
េផា្ត តេលើការតិះរះិពចិារណា ការឆះុបញ្ច ាំងអពំខីនួឯង នងិេសចក្តអីាណិតអាសរូ អាចបេង្កើតជាផ្នតគ់នំតិថីៗ ជាលក្ខណៈបុគ្គល 
នងិជារមួ េដើម បីងា ញពកីារយល់េឃើញ នងិផ្តល់ដលម់នសុនូវឧបករណ៍ក្នងុការេចាទសួរខនួឯង សា្ថ បន័ នងិពភិពេលាក។ 
ដូចគា្ន េ នឹងលទ្ធិបជាធិបេតយែដរ ការអប់រកំ៏អាចជាអំណាចដ៏វេិសសវសិាលរបស់មនុសជាតិក្នុងការសេមចបាននូវ

សន្តិភាព េសរភីាព និង យុត្តិធម៌។

ការសិក អំពីបវត្តិសាស្ត គឺជាសមាសធាតុសំខាន់សមាប់ចក្ខុវស័ិយៃនការអប់រ។ំ បវត្តិសាស្តអាចតូវបានសិក េដើម ី
បណ្តុ ះការយល់ដងឹ នងិឆះុបញ្ច ាំងបកបេដាយការតិះរះិពចិារណា តាមរយៈគំនតិពអីតតីកាល ពមីនសុ នងិពសីា្ថ បន័។ បវត្តសិាស្ត
អាចជាមលូដា្ឋ នគឹះៃនក្តសីង មឹ ការេលើកទកឹចតិ្ត នងិការសេណា្ត សបណី។ ទន្ទមឹនងឹេនះែដរ បវត្តសិាស្តក៏អាចតូវបានេបើបាស់
ជាសមា្ភ រសមាប់ការអបរ់ ំេដើម ពីនលអ់ពំកីហុំស គណុវបិត្ត ិនងិអេំពើខសុឆ្គងេ ក្នងុសង្គម ។ បវត្តសិាស្ត ជរំញុឲសង្គម
ទទលួសា្គ ល់ទកុ្ខេវទនាែដលបង្កេឡើងេដាយសាសនា វប ធម៌ នងិបេទសជាត។ិ បវត្តសិាស្ត ជរំញុឲបគុ្គលហ៊ានបឈម

មុខនឹងភាពភ័យខា ចែដលេកើតមានេឡើងេ ក្នុងសង្គម ។

េដាយសារែតអំណាចដ៏មហិមាៃនបវត្តិសាស្តក្នុងការបេង្កើតអត្តសញាណ វប ធម៌ និងចក្ខុវស័ិយែបបសហសម័យ 
េយើងតូវែតេធើឲការសិក អំពីបវត្តិសាស្តែបេ ជាសមាសធាតុដ៏មានសារៈសំខាន់សមាប់យុទ្ធសាស្តជាសកល 

ក្នុងការទប់សា្ក ត់ និងេឆើយតបចំេពាះអំេពើបល័យពូជសាសន៍ ការសមា ប់រងា្គ ល និងអំេពើហិង ជុលហួសេហតុ។

េទាះបីជាបញ ាជាសកលតមូវឲមានយុទ្ធសាស្តជាសកលក្នុងការេដាះសាយយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏យុទ្ធសាស្ត
ទំាងេនះតូវពឹងែផកេលើការចូលរមួពីថា្ន ក់មូលដា្ឋ នែដលមិនអាចខះបានទាល់ែតេសាះ។ 

យុទ្ធសាស្តជាសកលនានា ែដលតូវបានេបើបាស់សមាប់បងា្ក រនិងទប់សា្ក ត់អំេពើបល័យពូជសាសន៍ គឺពិតជា
ចំាបាច់ក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌ និងឱកាសទូេ សមាប់កិច្ចសហបតិបត្តិការនិងការេធើការរមួគា្ន ។ េទាះបីជាយ៉ាងណា
ក៏េដាយ សូម ីែតពិភពេលាកេ ក្នុងយុគសម័យសកលភាវបូនីយកមក្តីក៏រាល់បញ ានិងដំេណាះសាយទំាងអស់ 
តូវេកើតេចញពីការផ្តួចេផ្តើមេ តាមបណា្ត ភូមិឃុំ។ បសិនេបើេយើងទទួលសា្គ ល់ថាមនុសគប់របូមានសកា្ត នុពល
េដើម ីផា ស់ប្តូរ បុគ្គលនិងសហគមន៍េនាះនឹងេដើរតួនាទីជាែផ្នកយ៉ាងសំខាន់មួយៃនយុទ្ធសាស្តសកលេលាក។ 
េទាះជាមានធនធានប៉ុនា នក៏េដាយ េជាគជ័យៃនយុទ្ធសាស្តជាសកលនឹងអាស័យេ េលើការចូលរមួ ការដឹកនាំ 
និងភាពជាមា្ច ស់ការរបស់សហគមន៍ក្នុងភូមិឃុំ។ ភាពជាមា្ច ស់ការក្នុងភូមិឃុំេលើយុទ្ធសាស្តនានា ពុំែមនមានន័យ
ថា សហគមន៍ក្នុងភូមិឃុំអាច ឬគួរែតេដាះសាយបញ ារបស់ខួនេដាយខួនឯងេនាះេទ។ ការែណនំាផូវការគំាពារ 
ការអប់រ ំនិងេគាលគំនិត គឺសុទ្ធសឹងែតជាែផ្នកដ៏សំខាន់ែដលសហគមន៍អន្តរជាតិអាចចូលរមួចំែណក េដើម ីេលើក

បុព្វកថាបុព្វកថា
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កម្ពស់និងជួយដល់បុគ្គលក៏ដូចជាសា្ថ ប័នមូលដា្ឋ នឲចូលរមួេ ក្នុងកិច្ចខិតខំបឹងែបងជាសកល េដើម ីទប់សា្ក ត់អំេពើ
បល័យពូជសាសន៍ ការសមា ប់រងា្គ ល និងអំេពើហិង ជុលហួសេហតុ។ បវត្តិសាស្ត គឺមិនតឹមែតពឹងែផកេលើ
ការផ្តល់េពលេវលា ឬជួយមនុសែតបុ៉េណា្ណ ះេទ។ េយើងតូវែតចំណាយធនធានេលើបតិបត្តិការ និងសមា្ភ រឧបេទស 

េពាះថាគូបេង នលគឺតូវពឹងែផកេលើបរយិាកាសសិក ែដលមានបភពធនធានលៗគប់គាន់។

កមវធីីសិក គប់ជុងេជាយស្តីពីការសមា ប់រងា្គ លេផងៗេ ក្នុងបវត្តិសាស្ត គឺជាការចូលរមួចំែណកតូចមួយ
ចំេពាះការតសូ៊កមិតមូលដា្ឋ នេ ក្នុងបេទសកម្ពុជា។ េទាះបីជាបេទសកម្ពុជាបានេបាះជំហានយ៉ាងសំខាន់ក្នុង
ការបេង នបវត្តិសាស្តរបស់ខួនេ តាមបណា្ត សាលាេរៀននិងសហគមន៍អាទិភាពយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏េ
មានការងារជាេចើនេទៀតែដលតូវសេមចឲបាន ក្នុងការអប់រមំនុសជំនាន់េកាយពីអំេពើបល័យពូជសាសន៍ 
ការសមា ប់រងា្គ ល និងអំេពើហិង ជុលហួសេហតុ។ កមវធិីសិក េនះ មានេគាលបំណងបំេពញចេនា ះខះខាត
ទំាងអស់ តាមរយៈការផ្តល់ជារបូភាព និងឧទាហរណ៍ៃនបទពិេសាធន៍េ ក្នុងសង្គមដៃទេទៀតទាក់ទងនឹងការសមា ប់
រងា្គ លនានា។ កមវធិីសិក េនះ ផ្តល់ដល់អ្នកអប់រនំូវបភពធនធានជាេចើន េដើម ីបេង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស
អំពីបវត្តិសាស្តរបស់បេទសកម្ពុជា និងជំរញុឲមានការពិភាក េដញេដាលពីបទពិេសាធន៍របស់បេទសកម្ពុជា
ជាមយួនងឹការសមា បរ់ងា្គ លក្នងុបេទសនានា ថាេតើការសមា បរ់ងា្គ លទំាងអសម់ានភាពដចូគា្ន នងិខសុគា្ន យ៉ាងដចូេម្តចខះ។

សង្គមទាំងអស់តមូវឲមានកមវធិីសិក ែដលទាក់ទាញចំណាប់អារមណ៍ និងជំរញុឲមានការផា ស់ប្តូរ េពាះថា
េគាលបំណងចម ងៃនការអប់រ ំគឺមិនតឹមែតបងា ញឲេឃើញពីការសិក របស់សិសែតបុ៉េណា្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទាំង
ជែជកែវកែញកអំពីការគិតទុកជាមុន និងការែសងយល់អំពីព័ត៌មាននិងគំនិតថីៗេទៀត។ បជាជនកម្ពុជាអាច
អះអាងអំពីសារៈសំខាន់ៃនការរះិគិតែដលជំរញុឲមានការផា ស់ប្តូរ។ ប៉ុែន្តជាទូេ  សកមភាពនិងគំនិតទាំងេនះរបស់
បជាជនកម្ពុជា ែតងែតតូវបានផ្ទុកេ េដាយក្តីបាថា្ន យ៉ាងជាលេ ចង់បានសន្តិសុខជាអាទិភាព មានេប បជាង 
ការជំរញុទឹកចិត្ត និងនវានុវត្តភាពេ វញិ។ ទំេនើបភាវបូនីយកម និងភាពៃច្នបតិដ្ឋ គឺអាស័យេលើអ្នកដឹកនាំ េហើយ

េយើងចាំបាច់តូវែតេធើឲបេសើរេឡើងនូវវធិី ែដលអាចេលើកកម្ពស់ការពិចារណាេដាយអង់អាច និងភាពបុិនបសព។

កមវធិីសិក េនះគឺជាកមវធិីសិក ខីមួយ េពាះថាជួនកាលជំហានតូចៗ ក៏អាចមានឥទ្ធិពលជាងជំហានធំៗបានែដរ។ 
ជាចុងេកាយ េយើងរពំឹងថាកមវធិីសិក េនះ នឹងកា យជាែផ្នកតូចមួយេដើម ីបំេពញបែន្ថមេ េលើសកមភាពេផងៗ 
សមាប់អភិវឌ ន៍ចំេណះដឹងែផ្នកបវត្តិសាស្តដល់មនុសជំនាន់េកាយ។ គា នអីគួរឲមន្ទិលេទៀតេទថា បវត្តិសាស្តេដើរ
តួនាទីជាេវទិកាដ៏សំខាន់មួយសមាប់ឈានេ បេង្កើតវប ធម៌មួយែដលេគារព  និងការពារលទ្ធិបជាធិបេតយ សន្តិភាព 

និងការអភិវឌ ។

ឆំាង យុឆំាង យុ
នាយកមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
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គា នវធិីណាែដលសក្តិសមជាងភាពេស្ង មសា្ង ត់េទសមាប់េលើកបធានបទៃនការសមា ប់រងា្គ លមកេធើការពិភាក ។ 
ភាពេស្ង មសា្ង ត់ គឺជាវធិីសមសបបំផុតែតមួយគត់ ពីេពាះថាគា នពាកេពចន៍អីែដលគប់គាន់េដើម ីពិពណ៌
នាពីអំេពើអមនុសធម៌ ការប៉ះទង្គិចផូវចិត្ត និងការបាត់បង់អាយុជីវតិ េនាះេឡើយ។ គា នពាកេពចន៍ណាមួយអាច
ពនល់ឲបានេក ះក យអំពីផលប៉ះពាល់ចំេពាះមនុសជំនាន់េកាយ ែដលបានេកើតេកាយអំេពើហិង និងផល
ប៉ះពាល់ដ៏យូរអែងងៃនអំេពើេឃារេ មកេលើកុមគួសារ សហគមន៍ និងពិភពេលាកបានេទ។ េ េពលែដលការ

េបើបាស់ពាកេពចន៍ពុំអាចទទួលបានេជាគជ័យ ជួនកាលភាពេស្ង មសា្ង ត់គឺជាសកមភាពដ៏សមសបបំផុត។

ជាអកុសល តមូវការចំេពាះមុខទាំងឡាយនាេពលបច្ចុប ន្នមិនផ្តល់េពលេវលាដល់េយើងេដើម ីេធើការឆុះបញ្ច ាំងេ
ក្នុងភាពេស្ង មសា្ង ត់េឡើយ។ សពៃថ្ង អំេពើបល័យពូជសាសន៍ ការសមា ប់រងា្គ ល និងអំេពើហិង ជុលហួសេហតុ េ
ែតបន្តេកើតមានេ តាមែផ្នកជាេចើនក្នុងពិភពេលាក។ ខណៈែដលយុទ្ធសាស្តក្នុងការេធើអន្តរាគមន៍ ការេឆើយតប និង
ការទប់សា្ក ត់ តូវពឹងែផកេលើសា្ថ ប័នជាតិនិងអន្តរជាតិ បុគ្គលនិងសហគមន៍ក៏តូវែតចូលរមួចំែណកេ ក្នុងយុទ្ធនាការ

ជាសកលេនះែដរ។

េទាះបីជាបុគ្គល និងសហគមន៍អាចចូលរមួចំែណកក្នុងយុទ្ធនាការនានាតាមទមង់ជាេចើនយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏វធិីសាស្ត
បកបេដាយឥទ្ធិពលបំផុតេដើម ីបញ ប់ការសមា ប់រងា្គ ល តូវែតេលើកេឡើងអំពីឫសគល់ៃនអំេពើអមនុសធម៌។ េ ក្នុង
កមិតសហគមន៍ អំេពើអមនុសធម៌េកើតេចញពីការលេម ង ការេរ ើសេអើង និងការគាបសង្កត់។ េ ក្នុងកមិតបុគ្គល 
អំេពើអមនុសធម៌េកើតេចញពីភាពមិនេអើេពើ អាតា និយម និងភាពអវជិា្ជ ។ េទាះបីជាេយើងមិនអាចលុបបំបាត់កតា្ត ជំរញុ
ទំាងេនះេចញពសីភាវៈរបស់មនសុបានយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏េយើងអាចកាតប់ន្ថយឥទ្ធពិលៃនកតា្ត ទំាងេនះពសីង្គម តាមរយៈ

ការអប់រ ំការែកទមង់ និងការឆុះបញ្ច ាំងផា្ទ ល់ខួន។

ជពំកូនមីយួៗតូវបានែបងែចកជាបែីផ្នក។ ែផ្នកទ១ី េរៀបរាប់ពទីដិ្ឋភាពបវត្តសិាស្តជាមលូដា្ឋ ន រមួជាមយួនងឹសណួំរែដល
មានេ ក្នុងែផ្នក ៉ពិនិតេមើលសំណួរមួយចំនួនែដលទាក់ទងនឹងេមេរៀន ៉។ េសចក្តីសេង្ខបខីៗអាចផ្តល់ជាវធិីសាស្តដល់
គូបេង ន ក្នុងការបេង នសិសអំពីបវត្តិសាស្តែដលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងរយៈេពលតិច ជាង១េមា៉ង។ ែផ្នកទី២ អធិប យអំពី
ទិដ្ឋភាពបវត្តិសាស្តលមិតជាងមុន រមួជាមួយនឹងសំណួរពិភាក ទមង់េបើកចំហរ។ ចំេពាះគូបេង នែដលមានេពល
េវលាេចើន គឺអាចចាត់ឲសិសេឆើយេ នឹងសំណួរពិភាក ទាំងេនះ តាមរយៈការេប បេធៀបជំពូកេផងៗគា្ន េ ក្នុង

បវត្តិសាស្ត។ ែផ្នកទី៣ បងា ញពីបញ្ជ ីសំណួរពីមុនៗ រមួជាមួយនឹងចេមើយែដលសមសប។

េសចក្តីេផ្តើមេសចក្តីេផ្តើម

អំេពើបល័យពូជសាសន៍ និងការសមា ប់រងា្គ លេ ក្នុងបវត្តិសាស្តពិភពេលាក | 7 



បណិត ជា ផលា និង េមធាវី ្រគីស្តូហ្វ័រ េឌៀរីង

៉ការអត់ឱន គឺជាការេគារព ការទទួលយក និងការផ្តល់តៃម្លចំេពាះវបបធម៌េផសងៗគាក្នុង
ពិភពេលាក តាមទ្រមង់ៃនការបេញ្ចញមតិ និងអំេពើមនុសសធម៌។   ៉ –  េសចក្តីែថ្លងការណ៍
របស់អង្គការយូេណស្កូស្តីពីេគាលការណ៍ៃនការអត់ឱន។ (១)

ែផ្នកខាងេកាមគឺជាករណីសិក អពំីបេទស អាលមឺង៉ ់កម្ពជុា បសូ្នុ-ីហឺហីេហា្គ វនី នងិ រវ៉ានដ់ា នងឹ
បងា ញអំពីឧទាហរណ៍ៃនការសប់េខ្ពើម និងការមិនអត់ឱនរបស់មនុសែដលអាចបង្កេ ជា

  អំេពើអមនុសធម៌នឹកសា នមិនដល់។ មុននឹងចូលដល់ការពិភាក អំពីឧទាហរណ៍ទំាងេនះ 
េយើងចាំបាច់គួរបញ្ជ ាក់អំពីមូលដា្ឋ នគឹះៃនការេជើសយកករណីសិក អំពីបេទសខាងេលើមកដាក់បញ្ចូ លេ
ក្នុងេសៀវេ សិក េនះ។

 ឧទាហរណ៍ែដលនឹងេលើកយកមកសិក  គឺពុំមានេចតនាតំណាងឲឬសេង្ខបអំពីវសិាលគមន៍ៃន
អំេពើអមនុសធម៌ែដលេកើតមានេ ក្នុងបវត្តិសាស្តេទ េហើយក៏មិនតូវបានចាត់ទុកថាជាករណីសិក
ដ៏សំខាន់បំផុតស្តីពីការសប់េខ្ពើម និងការមិនអត់ឱនគា្ន សមាប់ថា្ន ក់េរៀនេ ក្នុងបេទសកម្ពុជាែដរ។

 េ ពីែផ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីបវត្តិសាស្តរបស់បេទសកម្ពុជា អ្នកនិពន្ធមិនបានអះអាងថា ករណីសិក ទាំង
អស់េ ក្នុងេសៀវេ េនះ គឺជាករណីសិក ែដលសមសបបំផុតស្តីពីបទពិេសាធន៍របស់កម្ពុជាទាក់ទង
េ នឹងអំេពើបល័យពូជសាសន៍ ការសមា ប់រងា្គ ល និងការរេំលាភបំពានសិទ្ធិមនុសេឡើយ។ ក្នុងកិច្ចខិតខំ
បឹងែបងេដើម ីែសងយល់និងផ្តល់យុទ្ធសាស្តទប់សា្ក ត់និងេឆើយតបដ៏លបេសើរ អ្នកជំនាញមាន
បំណងចាត់ថា្ន ក់និងែបងែចកបេភទៃនជេមា ះនិងអំេពើអមនុសធម៌ តាមរយៈការវភិាគែវកែញកែដល
រាប់ចាប់តំាងពីចិត្តវទិ រហូតដល់រចនាសម្ព័ន្ធជាក់លាក់។ តាមរយៈេគាលគំនិតរមួករណីេផងៗៃនការ
សមា ប់រងា្គ ល េកើតេឡើងេដាយសារែតកតា្ត ជាតិពន្ធុនិងពូជសាសន៍ ខណៈែដលអំេពើឧកិដ្ឋកមដៃទេទៀត 
អាចតូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈនេយាបាយ។ េ ពីេធើការកំណត់េគាលេ េលើកុមសាសនានិង

(១) េសចក្តែីថងការណ៍របស់អង្គការសហបជាជាតិេដើម កីារអបរ់ ំវទិ សាស្ត នងិវប ធម៌ (យូេណស្ក)ូ ស្តពីេីគាលការណ៍ៃនការអត់ឱន SHS-96/

 WS-5 ៃថ្ងទី១៦ ែខវចិ្ឆិកា ឆា្ន ំ១៩៩៥ មាតាទី១.១ http://unesdoc.unesco.org/ images/0015/ 001518/151830eo.pdf 

្របធានបទសកិ្សាអពំកីារស្អបេ់ខ្ពមី ្របធានបទសកិ្សាអពំកីារស្អបេ់ខ្ពមី 
ការមនិអតឱ់ន នងិការសមា្ល បរ់ងា្គ លការមនិអតឱ់ន នងិការសមា្ល បរ់ងា្គ ល
េនៅក្នុង្របវត្តសិា្រស្តពភិពេលាកេនៅក្នុង្របវត្តសិា្រស្តពភិពេលាក
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ជាតិពន្ធុណាមួយែដលមិនបតិបត្តិតាម ឬមិនសមសបជាមួយនឹងចក្ខុវស័ិយជុលនិយមៃនរបបកម្ពុជាបជាធិបេតយរបស់
ខួន ចំណុចែដលខុសែបកពីករណីសិក ែដលបានេលើកេឡើងេ ក្នុងេសៀវេ េនះ គឺែខរកហមកំណត់កុមេគាលេ េដាយ
ែផកេលើភាពអត្តសញាណនិងរេបៀបវារៈនេយាបាយ។

 អ្នកនពិន្ធបានេជើសេរ ើសជពំកូដាចេ់ដាយែឡកនីមយួៗក្នងុបវត្តសិាស្ត េពាះថាជំពកូទាងំេនាះមានលក្ខណៈសមសបេ
នឹងយុវវយ័កម្ពុជា ក៏ដូចជាអ្នកអប់រជំាេចើនេទៀតែដលអ្នកនិពន្ធបានជួបក្នុងរយៈេពលជាង១០ឆា្ន ំៃនការអប់រពំីអំេពើបល័យ
ពជូសាសនេ៍ តាមបណា្ត វទិ លយ័ នងិសាកលវទិ លយ័នានាទទំូាងបេទសកម្ពជុា។ សបេពលែដលអ្នកនិពន្ធពិនិតពិចារណា
េលើឧទាហរណ៍េ ក្នុងបវត្តិសាស្តដៃទេទៀត ភាពងាយសួល និងការសា្គ ល់ច ស់អំពីសា្ថ នភាពេ មូលដា្ឋ នចំេពាះជំពូក
បវត្តិសាស្តទំាងេនះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាងកតា្ត ដៃទេទៀត។

 ជាចុងេកាយ កមវត្ថុចម ងៃនកមវធិីសិក េនះគឺេដើម ីផ្តល់នូវសមា្ភ រឧបេទសសមាប់ការអប់រអំំពីការសប់េខ្ពើម និងការ
មិនអត់ឱនគា្ន  ែដលជាចំណុចរមួៃនជំពូកនីមួយៗស្តីពីការសមា ប់រងា្គ លនិងអំេពើអមនុសធម៌។ តាមរយៈបវត្តិសាស្ត មនសុ
បានកា យេ ជាជនរងេគាះ េដាយសារែតការសបេ់ខ្ពើម នងិការមនិអតឱ់នគា្ន ចេំពាះពូជសាសន ៍ជាតពិន្ធ ុសាសនា េដើមកេំណើត
ៃនជាតិសាសន៍ ពណ៌សម ុរ េភទ ឋានៈសង្គម ពិការភាព មេនាគមន៍វជិា្ជ នេយាបាយ និងទំនាក់ទំនងផូវេភទ។

 េតើេយើងអាចបឆាងំនងឹការសបេ់ខ្ពើម នងិការមនិអតឱ់នគា្ន បានយ៉ាងដចូេម្តច? ជាត ិសហគមន ៍នងិបគុ្គល អាចចលូរមួចែំណក
ក្នុងការបយុទ្ធបឆំាងនឹងការសប់េខ្ពើមនិងការមិនអត់ឱនគា្ន  តាមរយៈការចាត់វធិានការេ ក្នុងវស័ិយមួយចំនួនដូចជា (១) ច ប់, 
(២) ការអប់រ,ំ (៣) ការទទួលបានព័ត៌មាន, (៤) ការយល់ដឹងកមិតបុគ្គល និង(៥)ដំេណាះសាយមូលដា្ឋ ន។(២)

 វស័ិយទំាងេនះ បសិនេបើស្ថិតេ ដាច់េដាយែឡកពីគា្ន  គឺមិនអាចទប់សា្ក ត់ការសប់េខ្ពើមនិងការមិនអត់ឱនគា្ន បានេទ 
េពាះថាការសប់េខ្ពើមនិងការមិនអត់ឱនគា្ន  មិនែមនជាកតា្ត ែតមួយគត់ ែដលបង្កជាការសមា ប់រងា្គ លអំេពើបល័យពូជសាសន៍ 
ឬអេំពើហិង េនាះេឡើយ។ បរបិទជុវំញិមានតនួាទយ៉ីាងសខំាន។់ ចែំណកកមិតែដលសង្គមមយួអាចរារាងំអេំពើហិង  ឬហានភិយ័
ែដលសង្គមេនាះអាចធា ក់េ ក្នុងអំេពើហិង  គឺមិនតឹមែតជះឥទ្ធិពលេលើសកមភាពែដលបានេធើេឡើងេ ក្នុងវស័ិយទំាង
េនះែតបុ៉េណា្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទាំងជះឥទ្ធិពលេលើកតា្ត វប ធម៌ នេយាបាយ និងសង្គមេសដ្ឋកិច្ចៃនរយៈកាលេនាះេទៀតផង។

 បវត្តិសាស្ត បងា ញពីឱកាសក្នុងការែសងយល់អំពីអីែដលកតា្ត ទំាងេនះអាចេកើតមានេឡើង។ ចាប់តំាងពីការវាយ
បហាររបស់កងកមា ំងេយាធាែស៊បមកេលើសហគមន៍មូសីមេ បូស្នុី រហូតដល់ការបេង្កើតឲមាន ៉ដំេណាះសាយចុងេកាយ ៉ 
ៃនលទ្ធិណាហីុរបស់អាលឺម៉ង់ អ្នកអាននឹងកត់សមា្គ ល់ថារាល់ការសមា ប់រងា្គ លទំាងអស់ គឺតូវបានបពឹត្តេឡើងេដាយមាន
គេមាងជាក់លាក់ ក្នុងេនាះការសប់េខ្ពើមនិងការមិនអត់ឱនគា្ន  គឺមិនតឹមែតបានេកើតមានេឡើងេ ក្នុងកមិតសា្ថ ប័នែតប៉ុេណា្ណ ះេទ 
ប៉ែុន្តទេងើេនះែថមទំាងបានរកីរាលដាលេ ក្នងុេគាលនេយាបាយ នងិបពន័្ធែដលេរៀបេរៀងេឡើងជាពេិសសេដើម បីផំា ញជវីតិមនសុ។

 បសិនេបើមានេមេរៀនដាចេ់ដាយែឡកណាមយួេ ក្នងុេសៀវេ េនះ មានភាពេលចេធា ជាងេគ េនាះអាចជាការអេង្កតរបស់
បគុ្គល ែដលបងា ញឲេឃើញពកីារទទលួខសុតូវែផ្នកសលីធម៌ចេំពាះជនរមួជាតជិាបរុសនិងស្តីរបស់ខនួ។ ការទទលួខុសតូវែផ្នក
សីលធម៌េនះ បានជាបចូលេ ក្នុងទមា ប់បចំាៃថ្ង និងទំនាក់ទំនងេ ក្នុងសហគមន៍របស់បុគ្គល។ បុគ្គលគប់របូ អាចចូលរមួ 
ក្នុងការទប់សា្ក ត់អំេពើបល័យពូជសាសន៍ តាមរយៈការរកឲេឃើញ ការែសងយល់ និងការេឆើយតបចំេពាះការសបេ់ខ្ពើម នងិការ
មនិអតឱ់នគា្ន  េ តាមសមត្ថភាព ឬកាលៈេទសៈរបស់ខនួ។ ការចណំាយេពលេវលាេដើម យីល់ដងឹថា េតើការសបេ់ខ្ពើមនងិការមនិ
អតឱ់នគា្ន  អាចជរំញុឲេកើតមានអេំពើអមនសុធម៌ក្នងុអតតីកាលបានយាង៉ដចូេម្តច គជឺាជហំានដបំងូបងស់ែដលបគុ្គលអាចចលូរមួ
ចំែណកេ ក្នុងកិច្ចខិតខំបឹងែបងជាសកលេដើម ីទប់សា្ក ត់ និងេឆើយតបេ នឹងអំេពើអមនុសធម៌នាេពលបច្ចុប ន្ននិងអនាគត។

(២)  េគាលនេយាបាយរបស់អង្គការសហបជាជាតិេដើម ីការអប់រ ំ វទិ សាស្ត និងវប ធម៌ (យូេណស្កូ) “េរៀនរស់េ ជាមួយគា្ន ៖ េលើកកម្ពស់ការអត់ឱនឲគា្ន ” 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/promoting-tolerance/ 





ការសមា្ល បរ់ងា្គ លេនៅក្នុង
្របវត្តសិា្រស្តពិភពេលាក

្របេទសអាល្លឺម៉ង់
្របេទសកម្ពុជា
្របេទសបូស្នុី-ហឺហសីេហា្គវីន
្របេទសរវ៉ាន់ដា



រេណៅ្ដសាកសពរួមេនៅឯជំរំឃុំឃាំងេនៅ ែប៊លហ្គិន-ែប៊លសិន។ 
ែប៊លហ្គិន-ែប៊លសិន្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុងែខមីនា ឆាំ១៩៤៣ 
ែដលជាជំរំពិេសស ស្រមាប់ជនជាតិជ្វីហ្វៃនរដ្ឋមានជេមាះនិងរដ្ឋអពយោ្រកឹតយ។ 
អ្នកទាំងេនាះ ្រតូវបានេ្របើ្របាស់ជាថ្នូរជាមួយនឹងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ ែដល
ហាត់ការេនៅបរេទស។ កម្មសិទ្ធិរូបភាពរបស់សារមន្ទីររំឭកពីអំេពើហូឡូខស
សហរដ្ឋអាេមរិក។ រូបភាពេនះជាអំេណាយរបស់ អាណុល ប័៊រ បារា៉។

្រប
ទស

អា
ល
្លឺម៉ង់



េម
រៀ
នស

ង្ខប

េបក្ខភាពបណិត សូ ហារីណា

ជីវិត្របចំាៃថ្ងេនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងមានសភាពពិបាកណាស់។ អ្នកេទាសរស់េនៅក្នុងជំរំ
្រតូវេធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរទាំងខាងក្នុងនិងខាងេ្រកៅជំរំ។ អ្នកេទាសទទួលបានរបបអាហារ 
េពលស្រមាក ឬការការពារខ្លួនពីអាកាសធាតុ្រតជាក់បានតិចតួចណាស់។ ជំងឺនិងការ 
ឆ្លងជំងឺែតងែតេកើតមានេឡើង។ មនុសសជាេ្រចើនបានបាត់បង់ជីវិតេដាយសារែតេធ្វើការ
ហួសកមាំង ភាពអត់ឃាន និងជំងឺ។

ភាពបរាជ័យរបស់បេទសអាលឺម៉ង់េ ក្នុងសងា្គ មេលាកេលើកទី១ គួបផំនឹងសមា្ព ធេសដ្ឋកិច្ចផង 
បានបណា្ត លឲជនជាតិអាលឺម៉ង់េបាះេឆា្ន តេជើសេរ ើសគណបកនេយាបាយជាតិនិយម

បកាន់សា្ត ំមួយ គឺគណបកជាតិនិយមនិងសង្គមនិយមពលករអាលឺម៉ង់ ែដលតូវបានសា្គ ល់ជាទូេ ថាជា 
គណបកណាហីុ ដឹកនាំេដាយអាដុលហ៍ ហីុែតរ។ េមដឹកនាំណាហីុបានអនុវត្តទឹស្តីពូជសាសន៍ផា្ត ច់ការ 
និងមិនមានលក្ខណៈវទិ សាស្ត េដើម ីបងួបបងួមបជាជនេ េកាមមេនាគមន៍វជិា្ជ មួយ ែដលជំរញុឲ
មានបនុទ្ធកមពូជសាសន៍ េមាទកភាពជាតិ និងការបងា្ក បសតូវបរេទសនិងៃផ្ទក្នុងរបស់បេទសអាលឺម៉ង់។ 
ស្ថិតេកាមបដាៃនបនុទ្ធកមពូជសាសន៍, សាមគ្គីភាពជាតិ និងការេលើកកម្ពស់កិត្តិយសបេទសអាលឺម៉ង់ជាថី 
គណបកណាហីុបានបេង្កើតកមវធិីជាេចើន េដើម ីកមា្ច ត់កុមមនុសេគាលេ ែដលបកបានកំណត់ថា គឺជា
បភពៃនបញ ាសមាប់បេទសអាលឺម៉ង់។ ជនជាតិជីហ ជនជាតិជីបសុី កុមសឡាញ់េភទដូចគា្ន  ជនពិការ 
នងិបជាជនអម រូសា វ ក៏ដចូជាកុមជាេចើនេទៀត តូវបានកណំត់ថាជាកុមេគាលេ ។ េមដកឹនាណំាហីុក៏បាន
បេង្កើតយទុ្ធនាការជាបព័ន្ធ េដាយេបើបាស់ជរំឃំុឃំំាងមនសុែដលគប់គងេដាយរដ្ឋ េដើម លុីបបបំាតជ់នជាតជិហី។ 
ជរំឃំុឃំំាងទាងំេនះ ក៏មានឃុឃំំាងកុមមនសុេផងៗេទៀតែដរ រមួមាន ជនជាតិរ ៉ម៉ូា(ជីបសុី) និងជនជាតិអម ូរសា វ 
ែដលតូវបានឃាត់ខួននិងបមូលផ្តុំេ ក្នុងែដនដីស្ថិតេកាមការគប់គងរបស់ណាហីុ។

 េដាយសារែតមានការេធើទុក្ខបុកេម្នញទំាងេនះ អ្នកេទាសបានបះេបារេដាយផា្ទ ល់និងេដាយបេយាល។ 
ការបះេបាររបស់ជនជាតជិហី បានេធើេឡើងតាមរយៈការេគារពបណិបត័នជ៍េំនឿសាសនារបស់ខនួ នងិការកត់តា
កណំត់េហតអុពំជីវីតិេ ក្នងុជរំ។ំ េដើម រីស់រាន អ្នកេទាសបានលចួមបូអាហារ។ ជនួកាលអ្នកេទាសបានព យាម
រត់េចញពីគុក និងបានតតាំងជាមួយនឹងអ្នកយាមគុក។

្របេទសអាល្លឺម៉ង់
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 របបណាហុ ីមានេចតនាេធើឲជនជាតជិហីរលាយសាបសូនពទីបីអរឺ ៉បុ តាមរយៈការេបើបាស់ឧសន័ពលុ ការបាញ់សមា ប់ 
និងវធិីសាស្តដៃទេទៀត។ េចតនាេនះ បានេធើេឡើងជាលក្ខណៈបព័ន្ធ និងតូវបានសា្គ ល់ថាជា ៉ដំេណាះសាយចុងេកាយ ៉។ 
េទាះបីជាេដើមកំេណើតៃនវធិីសាស្ត ៉ដំេណាះសាយចុងេកាយ ៉ មិនមានភាពច ស់លាស់យ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏វធីីសាស្តេនះ 
គឺជាែផនការែដលមានេចើនដំណាក់កាល និងមានេគាលបំណងកមា្ច ត់េចាលជនជាតិជីហទំាងអស់េចញពីទីបអឺរ ៉បុ។ ជាែផ្នក
មួយៃនែផនការេនះ អាដុលហ៍ អាយខា ន់ មន្តីជាន់ខ្ពស់ៃនកងស៊តសា្ត ែហលអាលឺម៉ង់ គឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកនិរេទសជនជាតិ
អាលឺម៉ង់-ជីហ េ ក្នុងបេទសអាលឺម៉ង់ និងជនជាតិអឺរ ៉បុ-ជីហ េ ក្នុងឧបទីបអាលឺម៉ង់ (រមួមានបេទសអូទីស ប៉ូឡូញ 
េឆកូសូវា៉គី បារាំង ហូឡង់ ហុងគី និងរសុីុី) េ កាន់ជំរឃំុំឃំាង និងទីតំាងសមា ប់ែបបបមូលផ្តុំ (មណ្ឌ លសមា ប់មនុស)។ 

 ជនជាតិជីហជាបុរស ស្តី និងកុមារចំនួន៦លាននាក់ែដលជាប់េ ក្នុងជំរ ំឬ េសើនឹង២ភាគ៣ ៃនបជាជនជីហទំាងអស់
ក្នុងទីបអឺរ ៉បុេ មុនសងា្គ មេលាកេលើកទី២ តូវបានសមា ប់េដាយសារការអនុវត្តែផនការេនះ។

 ណាហីុ ក៏បានដាកេ់គាលេ េលើកុមមនសុដៃទេទៀត ែដលសមសបនងឹេគាលគនំតិៃនពជូសាសនេ៍គាលរបស់បេទស។ 
ជាឧទាហរណ៍ ស្ថិតេកាមការដឹកនាំរបស់ណាហីុ ជនពិការែផ្នកសា រតីនិងរាងកាយ គឺជាបេភទមនុសែដលតូវកាត់ផា្ត ច់េចញ 
ពីេពាះអ្នកទាំងេនះតូវបានចាត់ថា្ន ក់ថាជាមនុសគា នបេយាជន៍ចំេពាះជាតិអាលឺម៉ង់ ឬជាការគំរាមកំែហងដល់បនុទ្ធកមពូជ
សាសន៍ ែដលណាហីុមានបណំងេធើឲបានសេមច។ ណាហីុ បានបញ្ជូ នជនពកិារទំាងេនាះេ ក្នងុបន្ទបឧ់សន័ពលុ។ ទន្ទមឹនងឹេនះ 
របបណាហុីក៏បានបេង្កើតែផនការសមា ប់ទារក និងកុមារពិការតូចៗ តាមរយៈការបញ្ច កថា្ន ំ និងការបងត់អាហារ។

 ជនជាតរិ ៉ម៉ូាឬែដលេ ម៉ ងេទៀតថាជាជនជាតជិបីសុ ីគជឺាកុមមនសុដៃទេទៀតែដលជាកុមេគាលេ ៃនរបបណាហីុែដរ។ 
ជនជាតិរ ៉ម៉ូា គឺជាកុមកុលសម្ព័ន្ធពេនចរពិេសសមួយ ែដលផា ស់ទីពីតំបន់ ផុនចាប មកកាន់ទីបអឺរ ៉បុក្នុងសតវតរទ៍ី៨និងទី១០។ 
របបណាហីុបានបង្ខជំនជាតរិ ៉ម៉ូាជាេចើននាក ់ឲកា យេ ជាមនុសែដលពំុអាចមានកនូបាន តាមរយៈយន្តការេវជ្ជសាស្តេដើម រីារាងំ
ការបង្កកំេណើតទារក។ ជនជាតិរ ៉ម៉ូា ក៏ជាេគាលេ ក្នុងការឃាត់ខួន ការផា ស់ទីេដាយបង្ខំ និងការនិរេទសេ កាន់ជំរឃំុំឃំាង។ 
ជារមួបជាជនដៃទេផងេទៀតចនំនួបមាណ៥លាននាក ់ែដលមនិែមនជាជនជាតជិហី តូវបានសមា បេ់ ក្នងុអឡុំងរបបណាហុ។ី

 បនា្ទ ប់ពីរបបណាហុីអាលឺម៉ង់បានដួលរលំេ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៤៥ សម្ព័ន្ធមិត្តែដលមានអំណាចបានបេង្កើតឲមានតុលាការ
េយាធាមួយេដើម កីាតេ់ទាសឧកិដ្ឋកមែដលបានបពឹត្តេឡើង េ ក្នងុអឡុំងេពលសងា្គ មេលាកេលើកទ២ី។ តលុាការេយាធាអន្តរជាតិ
េ ទីកុង នេូរមប៊ឺក បានសេមចដាកេ់ទាសេលើបគុ្គលែដលបពឹត្តឧកិដ្ឋកមបឆំាងនងឹសន្តភិាព ឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម នងិឧកិដ្ឋកម
បឆំាងមនុសជាតិ។

១) ចរូពិពណ៌នាអពំែីផនការរបស់របបណាហីុអាលមឺង៉ ់ែដលតូវបានេ ថាជាវធិសីាស្ត “ដេំណាះសាយចុងេកាយ”។

២) េតើជីវតិបចាំៃថ្ងេ ក្នុងជំរឃំុំឃំាង មានសភាពយ៉ាងដូចេម្តច?

៣) ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍ខះៗ អំពីកុមមនុសែដលរបបណាហីុ កំណត់ថាជាកុមេគាលេ ។

៤) បសិនេបើមានអនុសញាស្តីពីការបងា្ក រនិងការផ្តនា្ទ េទាសឧកិដ្ឋកមបល័យពូជសាសន៍ េតើទេងើបេភទណាខះែដល
ចាត់ចូលជាអំេពើបល័យពូជសាសន៍ស្ថិតេ េកាមអនុសញាេនះ?

៥) េតើបេទសអាលឺម៉ង់បានចុះចាញ់សងា្គ មេលាកេលើកទី២េ េពលណា?

ពិនិតយេមើលសំណួរទាក់ទងនឹងេមេរៀន
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ភាពបរាជ័យរបស់បេទសអាលឺម៉ង់េ ក្នុងសងា្គ មេលាកេលើកទី១ គួបផំជាមួយនឹងសមា្ព ធេសដ្ឋកិច្ច បានបណា្ត ល
ឲជនជាតអិាលមឺង៉េ់បាះេឆា្ន តេជើសេរ ើសគណបកនេយាបាយជាតិនយិមបកានស់ា្ត មំយួ គគឺណបកជាតនិយិម

និងសង្គមនិយមពលករអាលឺម៉ង់ ែដលតូវបានសា្គ ល់ជាទូេ ថាជា គណបកណាហីុ ដឹកនាំេដាយ អាដុលហ៍ ហីុែតរ។ 
េមដកឹនាណំាហីុ បានអនវុត្តទឹស្តពីជូសាសនផ៍ា្ត ចក់ារ នងិមនិមានលក្ខណៈវទិ សាស្ត េដើម បីងួបបងួមបជាជនឲេ េកាម
មេនាគមនវ៍ជិា្ជ មយួ ែដលជរំញុឲមានបនទុ្ធកមពជូសាសន ៍េមាទកភាពជាត ិនងិការបងា្ក បសតូវខាងេ និងសតូវខាងក្នងុបេទស
អាលឺម៉ង់។ ស្ថិតេកាមបដាៃនបនុទ្ធកមពូជសាសន៍ សាមគ្គីភាពជាតិ និងការសា្ត រកិត្តិយសរបស់បេទសអាលឺម៉ង់ជាថីេឡើងវញិ 
គណបកណាហុបីានបេង្កើតកមវធិជីាេចើន េដើម កីមា្ច តេ់ចាលនូវកុមមនសុេគាលេ ែដលបកបានកំណត់ថា គជឺាបភពៃនបញ ា
សមាប់បេទសអាលឺម៉ង់។ ជនជាតិជីហ កុមកាន់សាសនាហិណ្ឌូ  កុមសឡាញ់េភទដូចគា្ន  ជនពិការ និងជនជាតិអម ូរសា វ 
ក៏ដូចជាកុមមនុសជាេចើនដៃទេទៀត តូវបានកំណត់ថាជាកុមេគាលេ ។ េមដឹកនាំណាហីុ បានបេង្កើតយុទ្ធនាការជាបព័ន្ធ
េដាយការេបើបាស់ជំរឃំុំឃំាងែដលគប់គងេដាយរដ្ឋ េដើម ីេបាសសមា តជនជាតិជីហ។ បជាជនបមាណ១១លាននាក់មកពី
បេទសជាង ២០ តូវបានសមា បេ់កាមែផនការេនះ។ ក្នងុចេំណាមបជាជនទាងំ ១១លាននាក ់មាន ៦លាននាក ់គជឺាជនជាតជិហី។ 
សហគមន៍ជីហរាប់រយេ ក្នុងទីបអឺរ ៉បុែដលមានអាយុកាលជាេចើនសតវតរម៍កេហើយតូវបានសាបសូនេ ជាេរៀងរហូត។ 
បនា្ទ ប់ពីរបបណាហីុអាលឺម៉ង់ដួលរលំ កុមសម្ព័ន្ធមិត្តែដលមានអំណាច បានបេង្កើតតុលាការេយាធាេដើម ីកាត់េទាសឧកិដ្ឋកម
បពឹត្តេឡើងេ ក្នុងអំឡុងេពលសងា្គ មេលាកេលើកទី២។ តុលាការេយាធាអន្តរជាតិបចំាេ ទីកុង នូេរមប៊ឺក បានសេមចដាក់
េទាសេលើបុគ្គលែដលបានបពឹត្តឧកិដ្ឋកមបឆំាងនឹងសន្តិភាព ឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម និងឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិ។

 ភាពបរាជយ័របស់បេទសអាលមឺង៉េ់ ក្នងុសងា្គ មេលាកេលើកទ១ី តូវបានកណំត់ថាជាចណុំចចាបេ់ផ្តើមៃនយគុសមយ័បង្ក
បេង្កើតឲមានរបបណាហុ ីនងិសងា្គ មេលាកេលើកទ២ី។ សងា្គ មេលាកេលើកទ១ីបានបញ្ច បេ់ េ ក្នងុឆា្ន ១ំ៩១៩ រមួជាមយួនងឹការ
ចះុហត្ថេលខាេលើអនសុញាែវៃស ែដលតមូវឲបេទសអាលមឺង៉ច់ណំាយបាកយ៉់ាងេចើនេលើសលុបេលើការចាញ់សងា្គ ម។ បេទស
អាលមឺង៉ប់ានបាតប់ងទ់កឹដគីរួឲកត់សមា្គ ល់ ពមទាងំតូវទូទាតសំ់ណងចេំពាះការបំផា ញែដលបង្កេឡើងេដាយសងា្គ ម។ បេទស
អាលមឺង៉ទ់ទលួរងភាពអាមាស់៉ពកីារបរាជយ័របស់ខនួ នងិតូវទទលួយកលទ្ធផលវបិាកែដលមានែចងេ ក្នងុអនសុញាសន្តភិាព។

 េ ពីទទលួរងការប៉ះទង្គចិពកីារេធើសំណងេកាយសងា្គ មេលាកេលើកទ១ី គចឺាបព់ឆីា្ន ១ំ៩២៩ ពភិពេលាកបានធា កេ់ ក្នងុ
វបិត្តិេសដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយ។ វបិត្តិេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក ែដលជាវបិត្តិេសដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ បានេធើឲប៉ះពាល់ដល់បេទសអាលឺម៉ង់យ៉ាង
ខា ងំ  ពមទាងំបណា្ដ លឲបជាជនអាលមឺង៉ជ់ាេចើនឥតមានការងារេធើ។ វបិត្តេិសដ្ឋកចិ្ចដ៏ធ្ងនធ់្ងរេនះ រមួផជំាមយួនងឹភាពអាមាស់៉
របស់អាលមឺង៉ប់នា្ទ បព់ចីាញ់សងា្គ មេលាកេលើកទ១ីផង បានេធើឲជនជាតអិាលមឺង៉ជ់ាេចើននាកម់ានមន្ទលិសង័យចេំពាះចក្ខវុស័ិយ
របស់រដា្ឋ ភបិាលអាលមឺង៉ ់ក្នងុការដកឹនាំបេទស។ បនា្ទ បព់សីងា្គ មេលាកេលើកទ១ី បេទសអាលមឺង៉ប់ានអនវុត្តបពន័្ធរដា្ឋ ភបិាល
នតីិបតបិត្ត ិែដលព យាមបេំពញេ តាមលក្ខខណ្ឌ ៃនអនសុញាសន្តភិាពៃនសងា្គ មេលាកេលើកទ១ី។ វបិត្តេិសដ្ឋកចិ្ចដ៏ធ្ងនធ់្ងរេនះ 
បានបង្កជាផលវបិាកយ៉ាងសេម ើមដល់បជាជនអាលមឺង៉។់ សា្ថ នភាពរមួផនំងឹការព យាមទំាងអសរ់បស់រដា្ឋ ភបិាល ក្នងុការបេំពញ
េ តាមលក្ខខណ្ឌ របស់អនុសញាសន្តិភាពៃនសងា្គ មេលាកេលើកទី១ បានេធើឲបជាជនអាលឺម៉ង់យល់េឃើញថា រដា្ឋ ភិបាលនីតិ
បតិបត្តិេនះមានភាពទន់េខ យនិងគា នសមត្ថភាព។

េមរៀនលម្អិត

បេទសអាលឺម៉ង់ | 15 

្រប
ទស

អា
ល
្លឺម៉ង់



 អាដុលហ៍ ហីុែតរ ែដលជាអ្នកេវាហាស័ព្ទដ៏មានឥទ្ធិពល បានបេង្កើនអំណាចជាបេណ្ត ើរៗតាមរយៈសា្ថ នការណ៍អំេណាយ

ផលអស់ទំាងេនះ។ សបេពលែដលេសដ្ឋកិច្ចជាតិមានវបិត្តិ និងរដា្ឋ ភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំបេទស ហីុែតរ ទាក់ទាញ

បានអ្នកេបាះេឆា្ន តគាំទយ៉ាងេចើនេលើសលុប តាមរយៈចក្ខវុស័ិយក្នងុការបេង្កើតបេទសអាលមឺង៉ថ់មីយួ ែដលជរំញុឲមានបនទុ្ធកម

ពជូសាសន ៍េមាទកភាពជាត ិនងិការបងា្ក បសតូវបរេទសនិងសតូវៃផ្ទក្នងុរបស់បេទសអាលមឺង៉។់ ហីុែតរ បានសន ថានងឹេធើឲ

បេទសេចៀសផុតពវីបិត្តនិានា នងិសា្ត របេទសអាលមឺង៉ឲ់ េឆា្ព ះេ រក “ជហំរដ៏តឹមតូវ” ក្នងុនាមជាមហាអណំាចពភិពេលាកមយួ។

 នាៃថ្ងទី៣០ែខមករាឆា្ន ំ១៩៣៣ អាដុលហ៍ ហីុែតរ តូវបានែតងតំាងជាអធិការបតីបេទសអាលឺម៉ង់។ ហីុែតរ បានបកាស

បញ បល់ទ្ធិបជាធបិេតយេ ក្នងុបេទសអាលមឺង៉ ់នងិដកឹនាំបេទសតាមបពន័្ធឯកបក។ េ ៃថ្ងទ២ី៧នងិទ២ី៨ ែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ១ំ៩៣៣ 

ហីុែតរ បានដាករ់ដ្ឋអធបិេតយអាលមឺង៉ក់្នងុភាពអាសន្ន។ អនុកឹតថ ីតូវបានអនមុត័ េដាយលុបេចាលកថាខណ្ឌ ែដលែចងអពំកីារ

ការពារដល់សិទ្ធបិគុ្គលជាមលូដា្ឋ ន ែដលរមួមាន េសរភីាពសារព័ត៌មាន េសរភីាពបេញ្ច ញមត ិនងិេសរភីាពក្នងុការបមលូផ្តុ ំេចញពី

រដ្ឋធមនញុរបស់អាលមឺង៉។់ អនុកឹតេនះ បានេបើកទលូាយឲមានអន្តរាគមនេ៍ផងៗពសំីណាករ់ដា្ឋ ភបិាល នងិកងកមា ងំបដាបអ់ាវធុ 

េ េលើជីវតិឯកជន េដាយអនុញាតឲកងកមា ំងបដាប់អាវធុេធើការតួតពិនិតសំបុតេចញចូល សា្ត ប់ការសន្ទនាតាមបណា្ត ញ

ទូរស័ព្ទ និងែឆកេឆរផ្ទះសែម ងបជាជនេដាយមិនចាំបាច់មានដីកា ឬមូលេហតុច ស់លាស់។ របបណាហីុ អាចឃាត់ខួននិង

ឃុំឃំាងមនុសេដាយមិនចាំបាច់មានេហតុផល និងគា នកាលកំណត់ចំេពាះការដាក់ឃុំឃំាងមនុសក្នុងពន្ធនាគារ។ កងកមា ំង

សន្តិសុខពិេសសរបស់របបណាហីុ ែដលជាកងកមា ំងបដាប់អាវធុសមា្ង ត់ កងបំែបកខល់ពុះ និងកងការពារបេង្កើតេឡើងក្នុង

រូបភាពជា្រកុមៃនកងស្ហ៊័តសាែហ្វលអាល្លឺម៉ង់ េនៅឯជំរំឃុំឃាំង ប៊ូេហនវ៉ល។ អង្គភាពស្ហ៊័តសាែហ្វលអាល្លឺម៉ង់ គឺជាភាក់ងារដ៏េលចេធា ទទួលបន្ទុកេលើសន្តិសុខ និង
ភាពភ័យខាចនានាបង្កេឡើងេនៅក្នុង្របេទសអាល្លឺម៉ង់ និងែផ្នកៃនទ្វីបអឺរ៉ុបែដល្រគប់្រគងេដាយអាល្លឺម៉ង់។ កម្មសិទ្ធិរូបភាពរបស់ សារមន្ទីរហូឡូខសសហរដ្ឋអាេមរិក។ 
រូបភាពេនះជាអំេណាយរបស់ រូ៉បឺត េអ. ឆ្មឹល។
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ទសវតរឆ៍ា្ន ១ំ៩២០ ដកឹនាេំដាយ ែហនរចី ហីុមល ឺបធានកងស៊តូសា្ត ែហលអាលមឺង៉ ់នងិ េរនហាដ ហាយរចិ អនុបធានកងស៊តូ
សា្ត ែហលអាលឺម៉ង់ តូវបានេបើបាស់េដើម ីគំរាមកំែហងដល់កុមនេយាបាយបឆំាង (កុមុយនីស្ត សង្គមនិយម និងេសរនីិយម) 
នងិេដើម កីារពារេមដឹកនាណំាហីុ។ កងស៊តូសា្ត ែហលអាលមឺង៉ ់គជឺាឧបករណប៍ង្កភាពភយ័ខា ចដ៏សំខានប់ផំតុរបសរ់បបណាហុ។ី 
មន្តីៃនកងស៊ូតសា្ត ែហលអាលឺម៉ង់ បានយាមល តេ តាមជំរឃំុំឃំាង ជាទីតំាងែដលសតូវៃនរបបណាហីុតូវបានឃុំឃំាង។

 ជរំឃំុឃំំាង គជឺាកែនងដ៏សំខានរ់បស់របបណាហីុអាលមឺង៉ច់ាបព់ឆីា្ន ១ំ៩៣៣ ដលឆ់ា្ន ១ំ៩៤៥។ ជរំឃំុឃំំាង សំេ េលើកែនងឃុខំនួ
មនសុយ៉ាងតងឹរុងឹបផំតុ។ ជាទេូ  អ្នកេទាសស្ថតិេ ក្នងុសា្ថ នភាពលបំាក នងិផ្ទយុពីកឹតកមច បក់្នងុការឃាត់ខនួ នងិឃុឃំំាងៃន
លទ្ធិបជាធបិេតយអាស័យរដ្ឋធមនញុ។ រាលជ់រំឃំុឃំំាងទាងំអសេ់ ក្នងុបេទសអាលមឺង៉ ់ឬេកាយមកែបេ ជា “បេទសអាលមឺង៉់
ដ៏មហាអសា្ច រ” តូវបានបមលូផ្តុនំងិគប់គងេដាយឧត្តមេសនយ៍ី េថអដូរ័ ែអកឃ ៍ៃនកងស៊តូសា្ត ែហលអាលមឺង៉។់ របបណាហីុ 
បានេបើបាស់អគារទំាងចាសទំ់ាងថ ីដចូជាឃា ងំចាស់ៗ  េរាងចកែដលតូវបានេបាះបង់េចាល នងិអគារដៃទេទៀត េធើជាជរំឃំុឃំំាង។

 ចក្ខវុស័ិយៃនរបបណាហីុ គអឺនវុត្តេគាលនេយាបាយពូជសាសនផ៍ា្ត ចក់ារ នងិគា នលក្ខណៈវទិ សាស្ត េដើម បីងួបបងួមមនសុ។ 
ចាប់េផ្តើមេ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៣៥ ជនជាតិជីហ ក៏ដូចជា កុមមនុសដៃទេទៀត ែដលមិនសបេ នឹងេគាលគំនិតពូជសាសន៍អារយ៉ីាន
របស់របបណាហុី តូវបានទទួលរងការេរ ើសេអើងជាបន្តបនា្ទ ប់ពីសំណាក់រដា្ឋ ភិបាលនិងសង្គម េហើយេហតុការណ៍េនះបានវវិដ្ដ
េ កាន់ជេមា ះជាសាធារណៈ និងបានរបឹអូសយកទពសម ត្តិ ពមទាំងបានឃាត់ខួន និងជេម សមនុសេ កាន់ជំរឃំុំឃំាង។ 
ហីុែតរ និងអ្នកឯេទៀតក្នុងរបបណាហុី បានេឃាសនាបំផុសឲបជាជនមានកំហឹង និងការភិតភ័យចំេពាះកុមជនជាតិភាគតិច។ 

ទាហានអាល្លឺម៉ង់ៃនអង្គភាពវ៉ាហ្វិន-ស្ហ៊័តសាែហ្វលអាល្លឺម៉ង់ និងអង្គភាពពលកម្មេរ៉ឆ 
េមើលេទៅហាក់ដូចជាសមាជិករបស់េអនហសោ្រស្គីបភិន ប្រមុងនឹងបាញ់ជនជាតិ
អុ៊យែ្រកន-ជ្វីហ្វ ែដលកំពុងលុតជង្គង់េនៅមាត់រេណៅ្ដសាកសពផ្ទុកេពញេទៅេដាយ
សាកសព។  េអនហសោ្រស្គីបភិន គឺជាកងពិឃាដរបស់ស្ហ៊័តសាែហ្វលអាល្លឺម៉ង់ ទទួល
បន្ទុកេលើការសមាប់រងា្គលេនៅក្នុងែផ្នកៃនទ្វីបអឺរុ៉បែដល្រគប់្រគងេដាយអាល្លឺម៉ង់។ 
កម្មសិទ្ធិរូបភាពរបស់ សារមន្ទីរហូឡូខស សហរដ្ឋអាេមរិក។ រូបភាពេនះជា
អំេណាយរបស់ ែសស៊រុ៉ន ផាេខត។
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 េគាលនេយាបាយេនះ គឺជាេគាលនេយាបាយបឆំាងនឹងគូបដិបក្ខ ក៏ដូចជា អ្នកទាំងឡាយណាែដលតូវបានចាត់ទុកថា 
“មានពូជសាសន៍អន់ថយ”។ េគាលនេយាបាយពូជសាសន៍បានបន្តរហូតដល់បេទសអាលឺម៉ង់ចាញ់សងា្គ មេ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៤៥។ 
របបណាហុេីជឿជាក់ថា បជាជនអាលមឺង៉ ់“មានភាពឧត្តងុ្គឧត្តមែផ្នកពជូសាសន”៍ នងិពបិាកក្នងុការរស់េ ជាមួយនងឹពជូសាសន៍
អនថ់យជាងពជូសាសន៍របស់ខនួ។ បជាជនអាលមឺង៉ប់ានចាតទ់កុជនជាតជិហី ជនជាតរិ ៉ម៉ូា(ជបីសុ)ី នងិជនពកិារ ថាជាការគំរាម
កែំហងយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរដល់ដេំណើរការបនុទ្ធកមរបស់ “ពជូសាសនអ៍ាលមឺង៉ ់(អារយ៉ីាន)” ឬេ ម ង៉េទៀតថាជា “ពជូសាសនេ៍ម”។ 
េគាលនេយាបាយរបស់របបណាហុីបឆំាងជនជាតជិហី នងិជនបរេទសដៃទេទៀត បានបង្កេ ជាអំេពើហូឡូខស (ឬ ការសមា ប់
រងា្គ លេ អឺរ ៉បុ ែដលបកែបជាភាសាែខរថា បូជាេភើង)។

 ជនជាតរិ ៉ម៉ូា ឬេ ម៉ ងេទៀតថា ជបីសុ ីគជឺាកុមកលុសម្ពន័្ធពេនចរពេិសសមួយ ែដលផា ស់ទពីតីបំនផ់នុចាប មកកានទ់បីអរឺ ៉បុ
ក្នងុសតវតរទ៍៨ីនងិទ១ី០។ មកទលឆ់ា្ន ១ំ៩៣៩ ជនជាតរិ ៉ម៉ូា បមាណជាង១លាននាក ់បានរស់េ ក្នងុទបីអរឺ ៉បុ ជាពេិសសអឺរ ៉បុខាងេកើត។ 
េទាះបីជាជនជាតរិ ៉ម៉ូា ធា បទ់ទលួរងការេធើទកុ្ខបកុេម្នញក្នងុទបីអរឺ ៉បុអសរ់យៈេពលជាេចើនសតវតររ៍ចួមកេហើយក្ត ីការកាន់អណំាច
ៃនរបបណាហីុក្នងុបេទសអាលមឺង៉ ់បានេបើកទពំរ័ថៃីនការេធើទកុ្ខបកុេម្នញេលើជនជាតរិ ៉ម៉ូាជាថមី្តងេទៀត។ របបណាហីុបានអនវុត្តច ប់
នេូរមបឺក៊ស្តពីពីជូសាសន ៍ែដលជាច បែ់ចងអពំកីារបងា្ក រជងំតឺណំពូជ នងិជាច ប់បឆំាងចេំពាះឧកិដ្ឋជនបកបេដាយេគាះថា្ន ក។់ 
ជនជាតិរ ៉ម៉ូាជាេចើន តូវបានបង្ខំឲកា យេ ជាមនុសែដលពំុអាចបង្កកំេណើតទារកបាន (យន្តការេវជ្ជសាស្តេដើម ីរារាំងការបង្ក
កំេណើត)។ ទន្ទឹមនឹងេនះ ជនជាតិរ ៉ម៉ូាក៏ជាេគាលេ ៃនការឃាត់ខួន ការផា ស់ទីេដាយបង្ខំ និងការបញ្ជូ នេ កាន់ជំរឃំុំឃំាង។

 របបណាហុី បានកំណត់េគាលេ េលើកុមមនុសដៃទេទៀតែដលមិនសបនឹងេគាលគំនិតៃនពូជសាសន៍េគាលរបស់
បេទស។ ជាឧទាហរណ៍ ស្ថតិេកាមការដឹកនារំបស់ណាហីុ ជនពកិារែផ្នកសា រតីនងិរបូរាងកាយ គជឺាបេភទមនសុែដលតូវកាត់ផា្ត ច់
េចញ េពាះថាអ្នកទាងំេនះតូវបានចាតថ់ា្ន កជ់ាកុមមនសុែដលគា នបេយាជនច៍េំពាះជាតិអាលមឺង៉ ់ឬជាការគរំាមកែំហងដលក់ារ
េធើបនទុ្ធកមពជូសាសន៍ ែដលណាហីុមានបណំងេធើឲបានសេមច។ ណាហីុ បានបញ្ជូ នជនពកិារទំាងេនាះេ ក្នងុបន្ទបឧ់សន័
ពុល និងបានបេង្កើតែផនការសមា ប់ទារក និងកុមារពិការតូចៗតាមរយៈការបញ្ច កថា្ន ំ និងការបងត់អាហារ។

 “ហូឡូខស” សំេ េលើការេធើទុក្ខបុកេម្នញនិងការសមា ប់ជាលក្ខណៈបព័ន្ធេលើជនជាតិជីហចំនួន៦លាននាក់ េដាយមាន
ទមងក់ារយិាធិបេតយ នងិតូវបានគំាទពរីដ្ឋ របបណាហុ ីនងិភាគពីាកព់ន័្ធទំាងអស។់  ហូឡូខស (“សស” េ ក្នងុភាសាហីុប៊ូ) 
គឺជាពាកកិក ែដលមានន័យជាភាសាែខរថា “បូជាេភើង”។

 បវត្តសិាស្តៃនភាពសបេ់ខ្ពើមបឆំាងនងឹជនជាតជិហី បានេកើតមានតាងំពយូីរលង់ណាសម់កេហើយ (េនាះគឺការបឆំាងនងឹ
អម រូជនជាតជិហី)។ អសរ់យៈេពលជាេចើនសតវតរក៍នងមក ជនជាតជិហីែដលេគារពសាសនាជហីជាេគាល បានពងីកសហគមន៍
ខនួេ ពាសេពញបេទសអាលមឺង៉ ់នងិទតំីាងដៃទេទៀតក្នងុទបីអរឺ ៉បុ ទបីអាហិក នងិែផ្នកខះៃនទបីអាសុ។ី ទន្ទមឹនងឹេនះ ជនជាតិ
ជហីមយួចនំនួបានបន្តរស់េ ក្នងុតបំនែ់ដលតូវបានសា្គ ល់ថាជាពះរាជាណាចកអុីសាែអ៊ល។ េរឿងេពងនិទាននងិការដណំាល
តៗគា្ន អំពីជនជាតិជីហ បានបង្កជាការយល់េឃើញែបបអវជិ្ជមាន ជំេនឿខុស និងការចាត់ថា្ន ក់រមួេ េលើជនជាតិជីហ េដាយសារែតឋានៈ
ជនជាតភិាគតចិៃនកុមជនជាតេិនះ។ េរឿងេពងនិទាន នងិការដណំាលតៗគា្ន ទំាងេនះ តូវបានដាកប់ញ្ចូ លេ ក្នងុេគាលនេយាបាយ
ថា្ន ក់ជាតិ។ េ ក្នុងបេទសអាលឺម៉ង់ ជនជាតិជីហមានចំនួនតឹម១ភាគរយៃនចំនួនបជាជនសរបុែតប៉ុេណា្ណ ះ ក៏ប៉ុែន្តអ្នកទាំងេនះ
តូវបានេចាទបកាន់ថាជាមូលេហតុបណា្ត លឲបេទសអាលឺម៉ង់ចាញ់សងា្គ មេលាកេលើកទី១។ ដូចគា្ន េនះែដរ ជនជាតិជីហក៏
តូវបានស្តីបេនា្ទ សចំេពាះបដិវត្តន៍បុលេសវចិ េ ក្នុងបេទសរសុីុី និងការជំរញុឲសេមចបាននូវេគាលេ បដិវត្តន៍
ពិភពេលាក។ ជនជាតិជីហ តូវបានេចាទបកាន់េដាយគា នភស្តុតាងអំពីភាពកំសាក និងមិនេសា ះតង់ចំេពាះបេទសជាតិ។ 
ជនជាតិជីហ ក៏តូវបានេគផ រភា្ជ ប់េ នឹងភាពេលាភលន់ និងពាកចចាមអារាមថាជនជាតិេនះគប់គងេលើបព័ន្ធសំណងែដល
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ដាក់មកេលើបេទសអាលឺម៉ង់េ េកាយសងា្គ មេលាកេលើក
ទី១ េដើម ីែតផលបេយាជន៍របស់ខួន។ េ ទីបអឺរ ៉បុខាងលិច 
ជនជាតិជីហ ែតងែតបឈមេ នឹងការរតឹត ិតេលើកមសិទ្ធិ
ដីធី។ អ្នកទាំងេនះតូវបង្ខំឲរស់េ ក្នុងសហគមន៍ដាច់
សយាល ឬ តំបន់អាណាធិបេតយ។ ការបះេបារ (កេម្ទច) 
បឆំាងនងឹជនជាតជិហី បានេកើតមានេ ក្នងុបវត្តសិាស្តអរឺ ៉បុ។

 បវត្តិសាស្តៃនការវាយបហារៃនរបបណាហីុ មក
េលើសហគមន៍ជីហ តូវបានេលចឮចាប់តំាងពីឆា្ន ំ១៩៣៣ 
គឺេ េពលែដលច ប់នូេរមប៊ឺកតូវបានអនុម័ត។ ច ប់េនះ
បានបេណ្ត ញជនជាតិជីហ េចញពីមុខតំែណងក្នុងសង្គម 
សាកលវទិ ល័យ និងតំែណងែផ្នកច ប់ ពមទាំងែផ្នក
ដៃទេទៀតៃនការងារសាធារណៈ។ ច បេ់នះបានេធើឲជនជាតិ
ជីហ វវិដ្ដេ ជាបជាជនែដលស្ថិតក្នុងឋានៈទីពីរ។ ជនជាតិ
ជីហ តូវបានចាត់ថា្ន ក់តាមរយៈទំនាក់ទំនងែផ្នកសាសនាៃន
ជដីនូជតីារបស់ខនួ។ ជនជាតជិហី ពុអំាចសកិ េ សាលារដ្ឋ 
េធើដំេណើរេ កាន់េរាងេលា្ខ ន េរាងភាពយន្ត រមណីយដា្ឋ ន
លំែហកំសាន្ត ឬសូម ីែតរស់េ  ឬ េដើរេ ែក រកែនង
សំខាន់ៗណាមួយេ ក្នុងទីកុងរបស់អាលឺម៉ង់បានេឡើយ។

 េ ចេនា ះឆា្ន ំ១៩៣៧ ដល់ឆា្ន ំ១៩៣៩ ជនជាតិជីហ 
តូវបានបេណ្ត ញេចញពីមុខតំែណងេសដ្ឋកិច្ចក្នុងបេទស
អាលឺម៉ង់។ របបណាហីុ បានរបឹអូសយកអាជីវកម និងទព

សម ត្តិរបស់ជនជាតិជីហ ឬ បានបង្ខំឲជនជាតិេនះលក់េចញអាជីវកមខួនក្នុងតៃមែដលតូវបានផ្តល់ឲេដាយរដ្ឋ។ ក្នុងែខវចិ្ឆិកា 
ឆា្ន ំ១៩៣៨ របបណាហុី បានេធើការបះេបារ (ការកេម្ទច) ែដលមានេឈា ះថា គីស្ទលណាចថ៍ (រាតីៃនកញ្ច ក់ែបក)។ ការវាយបហារ
បឆំាងនឹងជនជាតិអាលឺម៉ង់-ជីហ និងជនជាតិអូទីស-ជីហ រមួមាន ការបំផា ញពះវហិារសាសនា និងហាងែដលជាកមសិទ្ធិ
របស់ជនជាតិជីហ ការឃាត់ខួនបុរសជនជាតិជីហ ការកេម្ទចផ្ទះសែម ង និងការសមា ប់។

 េស្ទើរែតពាក់កណា្ត លៃនចំនួនបជាជនអាលឺម៉ង់-ជីហ និងេចើនជាង២ភាគ៣ៃនជនជាតិអូទីស-អាលឺម៉ង់ បានេចៀសផុត
ពីការេធើទុក្ខបុកេម្នញរបស់ណាហីុ េ ចេនា ះឆា្ន ំ១៩៣៣ ដល់ឆា្ន ំ១៩៣៩។ អ្នកទាំងេនះបានេធើអេនា្ត បេវសន៍េ កាន់សហរដ្ឋ
អាេមរកិ, ប៉ាេឡស្ទីន និងទីតំាងដៃទេទៀតក្នុងទីបអឺរ ៉បុ (ែដលេកាយមកភាគេចើនៃនអ្នកទាំងេនះតូវបានឃាត់ខួន តាមរយៈ
ការគប់គងរបស់អាលឺម៉ង់េ ក្នុងអំឡុងេពលសងា្គ ម)។ ជនជាតិជីហភាគេចើនបានេធើអេនា្ត បេវសន៍េ កាន់តំបន់អាេមរកិ
ឡាទីន និងទីកុងេសៀងៃហ ែដលស្ថិតេកាមការគប់គងរបស់ជប៉ុន (េដាយមិនតមូវឲមានទិដា្ឋ ការេដើម ីេធើអេនា្ត បេវសន៍
ចូលេឡើយ)។ ជនជាតិជីហែដលបន្តរស់េ េកាមការគប់គងរបស់របបណាហុី គឺជាអ្នកមិនពមេបាះបង់េដើមកំេណើតរបស់
ខួន ឬមិនអាចទទួលបានទិដា្ឋ ការ ជំនួយឧបត្ថម្ភ ឬមូលនិធិេដើម ីេធើអេនា្ត បេវសន៍។ បេទសភាគេចើន រមួមានសហរដ្ឋអាេមរកិ 
កាណាដា អង់េគស និងបារាំង មិនពមអនុញាតឲជនេភៀសខួនចូលេ ក្នុងបេទសរបស់ខួនក្នុងចំនួនេចើនេទ។

បដាផសព្វផសោយបំផុសភាពស្អប់េខ្ពើមចំេពាះជនជាតិជ្វីហ្វ ែដលមានចំណងេជើងថា 
“េនៅពីេ្រកាយអំណាចរបស់ស្រតូវ៖ ជនជាតិជ្វីហ្វ។”  ្របភពរូបភាព៖ សារមន្ទីរ
ហូឡូខសសហរដ្ឋអាេមរិក។ ែកស្រមួលរូបភាពេដាយ៖ មា៉កស េរ៉ដ។
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 ការបឆំាងរបស់ ណាហីុ ចំេពាះជនជាតិជីហ បានឈានដល់ចំណុចកំពូលេ ក្នុងអំឡុងសងា្គ មេលាកេលើកទី២ 
(១៩៣៩-១៩៤៥) គេឺ េពលែដលជនជាតិអាលមឺង៉-់ជហី តូវទទលួរងទណ្ឌ កមខា ងំជាងមនុ។ េគាលនេយាបាយពូជសាសន៍
ផា្ត ចក់ារនិងគា នលក្ខណៈវទិ សាស្ត តូវបានបេង្កើតេឡើងេដាយមានការរមួបញ្ចូ លទំាងការកាតប់ន្ថយរបបអាហារ ការដាក់កហិំត
េលើការទិញទនំញិេបើបាស់ នងិការរតឹបន្តងឹការេធើដេំណើរេ កាន់ហាងទនំញិ ឬការេបើបាស់មេធ បាយេធើដេំណើរសាធារណៈ។ 
ជនជាតិជីហ តូវបានបង្ខំឲបគល់ទពសម ត្តិ “ែដលចំាបាច់ដល់ការតសូ៊ក្នុងេពលមានសងា្គ ម” ឲពាក់សា កសញាសមា្គ ល់
ផា្ក យពណ៌េលឿងចំេពាះអ្នកែដលមានអាយេុលើសព៦ីឆា្ន  ំនងិឲរស់េ ក្នងុតបំនៃ់នទីកុងរបសអ់ាលមឺង៉ែ់ដលបានកណំត់ជាទតំីាង
ែដលអ្នកទាំងេនះទទួលរងនូវពលកមេដាយបង្ខំ។

 េ េដើមឆា្ន ំ១៩៤១ របបណាហុី បានចាប់េផ្តើមលុបបំបាត់សហគមន៍ជីហ និងបញ្ជូ នជនជាតិជីហេ កាន់ជំរឃំុំឃំាង។ 
ការវាយបំផា ញេចាលសំណង់អាណាធិបេតយរបស់ជនជាតិជីហ បានេកើនេឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សេ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៤២ និងេ ក្នុង
រយៈេពលតឹម២ឆា្ន ំែតប៉ុេណា្ណ ះ (គឺមកទល់រដូវេ ្ត ឆា្ន ំ១៩៤៤) មានសហគមន៍ជនជាតិជីហមួយចំនួនតូចែតប៉ុេណា្ណ ះែដលេ
េសសសល់ក្នុងទីបអឺរ ៉បុ។

 របបណាហុបីានេបើបាស់បពន័្ធផវូែដកទំាងអសេ់ដើម ដីកឹជញ្ជូន ឬ នរិេទសជនជាតជិហី េចញពផី្ទះសែម ងេ កាន់ជរំឃំុឃំំាង
េ ែប៉កខាងេកើតទីបអឺរ ៉បុ។ េ េពលែដលគា នរថេភើងសមាប់ដឹកជញ្ជូ ន ឬ ស្ថិតក្នុងរយៈចមា្ង យជិតៗ ជនជាតិជីហតូវបានដឹក
ជញ្ជូ នតាមរថយន្ត ឬតមូវឲេធើដំេណើរេដាយេថើរេជើង។

អតីតអ្នកយាមគុកបានគាស់និងកប់ម្តងេទៀតនូវសាកសពែដល្រតូវបានដុតកេមាច េនៅជំរំឃុំឃាំងឃ្លូហា្ក បនាប់ពីជំរំេនះ្រតូវបានរំេដាះេដាយសហភាពសូេវៀត។ 
កម្មសិទ្ធិរូបភាពរបស់ សារមន្ទីរហូឡូខសសហរដ្ឋអាេមរិក។ រូបភាពេនះជាអំេណាយរបស់ េហេឡន សុំាម័រ។
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 របបណាហុ ីមានបណំងេធើឲជនជាតជិហីរលាយសាបសូនពទីបីអរឺ ៉បុ តាមរយៈការេបើបាស់ឧសន័ពលុ ការបាញ់សមា ប់ 
និងវធិីសាស្តដៃទេទៀត។ ែផនការែដលបានេធើេឡើងជាបព័ន្ធេនះ តូវបានសា្គ ល់ថាជា “ដំេណាះសាយចុងេកាយ”។ េទាះបីជា
ការបេង្កើតែផនការ “ដំេណាះសាយចុងេកាយ” មិនមានភាពច ស់លាស់ក្តី ក៏កិច្ចការេនះបានេធើេឡើងជាេចើនដំណាក់កាល 
េដើម កីមា្ច តជ់នជាតជិហីទំាងអសេ់ចញពទីបីអរឺ ៉បុ។ ជាែផ្នកមយួៃនែផនការេនះ អាដលុហ ៍អាយខា ន ់មន្តីជានខ់្ពស់ៃនកងទព័ស៊តូ
សា្ត ែហលអាលមឺង៉ ់គជឺាអ្នកទទលួខសុតូវេលើការនិរេទសជនជាតអិាលមឺង៉-់ជហី េ ក្នងុបេទសអាលមឺង៉ ់នងិជនជាតអិរឺ ៉បុ-ជហី 
េ ក្នងុឧបទបីអាលមឺង៉ ់(រមួមាន បេទសអូទីស, ប៉ឡូូញ, េឆកសូវូាគ៉,ី បារាងំ, ហូឡង,់ ហុងគី នងិរសុីុី) េ កាន់ជរំឃំុឃំំាង 
និងទីតំាងសមា ប់។

 សរបុទាងំអស ់ជនជាតជិហីជាបរុស ស្តី នងិកមុារចំននួ៦លាននាក ់ឬេសើនងឹ២ភាគ៣ៃនបជាជនជហីរស់េ ក្នងុទបីអរឺ ៉បុ
មនុសងា្គ មេលាកេលើកទ២ី តូវបានសមា បេ់ ក្នងុជរំឃំុឃំំាង េកាមែផនការរបស់ណាហីុ។ ទន្ទមឹនងឹេនះ បជាជនែដលមនិែមន
ជនជាតិជីហចំនួន៥លាននាក់េទៀត ក៏តូវបានសមា ប់ែដរ។

 តាមរយៈេរឿងរ៉ាវរបស់អ្នករស់រានមានជីវតិ ការនិរេទសនិងការដឹកជញ្ជូ នមនុសេ កាន់ជំរឃំុំឃំាងគឺ តូវចំណាយ
រយៈេពលអស់ជាេចើនៃថ្ង។ បគុ្គល គួសារ នងិសហគមនទំ៍ាងមលូ ក៏ដចូជា របស់របរេបើបាស់ផា្ទ ល់ខនួ តូវបានេវចខ្ចបន់ងិបញ្ចូ ល
េ ក្នងុឡានដកឹសតធំៗ ជាេចើនេគឿង។ អ្នកទាងំេនាះពុបំានដងឹថាខនួនងឹតូវេធើដេំណើរេ ទីណា? អសរ់យៈេពលបុ៉នា នៃថ្ង? ឬនងឹ
មានអីេកើតេឡើងខះេ េពលែដលបានេ ដល់េគាលេ ? សមា្ភ រេបើបាស់របស់អ្នកទាំងេនះតូវបានរបឹអូស។

 េ េពលេ ដល់ជរំឃំុឃំំាង បរុសនិងស្តីតូវបានបែំបក េហើយកមុារតូចៗ តូវេ ជាមួយនងឹមា្ត យ។ បនា្ទ បព់កីារចុះេឈា ះ 
អ្នកេទាសតូវេដាះសេម កបំពាក់ េការសក់ និងងូតទឹក។ បនា្ទ ប់មក សេម កបំពាក់របស់អ្នកេទាសតូវបានដកហូត េហើយអ្នក
េទាសតូវេស កពាក់ឯកសណា្ឋ នឆ្នូតៗជំនួសវញិ។

 ជវីតិបចាៃំថ្ងេ ក្នងុជរំឃំុឃំំាង មានការពបិាកណាស ់ គឺតូវេធើការធ្ងនធ់្ងរទំាងេ ខាងក្នងុនងិខាងេ ជរំឃំុឃំំាង។ អ្នកេទាស
បានទទលួរបបអាហារ េពលសមាក នងិការការពារខនួពអីាកាសធាតុតជាកប់ានតចិតចួបផំតុ។ ជងំនឺងិការឆងជងំ ឺែតងែតេកើត
មានេឡើង។ មនុសជាេចើនបានបាត់បង់ជីវតិេដាយសារេធើការហួសកមា ំង ភាពអត់ឃា ន និងជំងឺ។

  អ្នកេទាសក្នងុជរំឃំុឃំំាង បានេធើការបះេបារបឆំាងនងឹការេធើទកុ្ខបកុេម្នញទំាងេនះ តាមរយៈការបណិបត័នជ៍េំនឿរបស់ខនួ 
ការសរេសរកំណត់េហតុនងិការកត់តាពីជវីតិបចាៃំថ្ងេ ក្នងុជរំ។ំ អ្នកេទាសក៏បានលចួមបូអាហារេដើម ចីែមតកពះ។ ទន្ទមឹនងឹេនះ 
អ្នកេទាសជួនកាលក៏បានព យាមរត់េចញពីជំរ ំនិងបយុទ្ធតតាំងគា្ន ជាមួយនឹងអ្នកយាមជំរ។ំ

 ខណៈេពលែដលកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបានេធើដំេណើរចូលទូទំាងទីបអឺរ ៉បុ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៤៤ កងទ័ពទាំងេនាះចាប់េផ្តើមរេំដាះជំរ។ំ 
េលើសពីេនះេ េទៀត កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តក៏បានជួបបទះជាមួយនឹងសា្ថ នភាពែដលអ្នកេទាសជាេចើននាក់ តូវបានជេម សេចញពី
ជរំេំដើម យីកេ សមា ប។់ កងកមា ងំសេូវៀត គជឺាកងទព័សម្ពន័្ធមតិ្តែដលបានមកដលជ់រំឃំុឃំំាងក្នងុឆា្ន ១ំ៩៤៤។ មន្តីណាហីុ ែតងែត
ព យាមលាកបំ់ាងភស្តតុាងេ តាមជរំឃំុឃំំាងមយួចនំនួ តាមរយៈ ការកេម្ទចអគារនងិបផំា ញភស្តតុាងដៃទៗេទៀត។ ជរំឃំុឃំំាង
ខះមនិមានអ្នកេទាសេឡើយខណៈេពលែដលកងកមា ងំសម្ពន័្ធមតិ្តបានមកដល ់េពាះថា អ្នកេទាសទំាងអស់តូវបានបង្ខឲំចាកេចញ
េ កាន់ទីតំាងដៃទេទៀតឬជួនកាល តូវបានសមា ប់េចាលគា នសល់ែតម្តង។
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តុលាការយាធាអន្តរជាតិ

េ ៃថ្ងទ៧ី ែខឧសភា ឆា្ន ១ំ៩៤៥ បេទសអាលមឺង៉ប់ានបកាសចះុចាញ់ចេំពាះកងកមា ងំសម្ពន័្ធមតិ្ត។ បែហល៦ែខេកាយមក 
តលុាការេយាធាអន្តរជាតិមយួបានចាបេ់ផ្តើមដេំណើរការេ ក្នងុទីកុងនេូរមប៊ឺក េដើម េីបើកសវនាការជាផវូការេលើមន្តីៃន

របបណាហុី។ េនះគឺជាេលើកដំបូងេហើយែដលេមដឹកនាំបេទស េមដឹកនាំនេយាបាយ និងេយាធាសំខាន់ៗចំនួន២៤របូ តូវបាន
នំាខួនមកកាត់េទាសពីបទឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម េ ក្នុងសាលាក្តីេយាធាអន្តរជាតិមួយេនះ។ េកាយមក មនុសជាង១០០នាក់េផង
េទៀតតូវបានកាតេ់ទាសជាបន្តបនា្ទ ប ់េដាយតុលាការេយាធា នេូរមប៊ឺក របស់សហរដ្ឋអាេមរកិ េ េលើឧកិដ្ឋជនសងា្គ មែដលមាន
ឋានៈជាេមដឹកនាំបនា្ទ ប់ពីេមដឹកនាំកំពូល។ តុលាការេនះបានសេមចឲបុគ្គលទំាងេនាះជាប់េទាសពីបទឧកិដ្ឋកមបឆាំងនឹង
សន្តិភាព ឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម និងឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិ។

 បុគ្គលមួយចំនួនែដលតូវបានកាត់េទាសេដាយតុលាការេនះ រមួមាន ហឺម៉ាន់ េហា្ក រងី ជាអ្នកទទួលខុសតូវេលើការបេង្កើត
កងកមា ងំបដាបអ់ាវធុសមា្ង តេ់ឈា ះ េហ្គសសា្ត ប៉ ូែដលជាកងកមា ងំនគរបាលរបសរ់ដ្ឋ។ េ ក្នងុរយៈេពលបុ៉នា នឆា្ន ចំងុេកាយៃនសងា្គ ម 
េហា្ក រងី គឺជាអគ្គេមបញ្ជ ាការកងទ័ពេជើងអាកាស និងជាមន្តីជាន់ខ្ពស់ៃនកងកមា ំងបដាប់អាវធុអាលឺម៉ង់ តូវបានកាត់េទាសពីបទ
េរៀបចំគេមាងការេដាយសមា្ង ត់ បពឹត្តឧកិដ្ឋកមបឆំាងនឹងសន្តិភាព ឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម និងឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិ។ 
េហា្ក រងី តូវបានកាត់េទាសបហារជីវតិេដាយពួរក ប៉ុែន្តបុគ្គលរបូេនះបានេធើអត្តឃាតេ មុនេពលែដលេទាសតូវបានអនុវត្ត។

 ជនជាប់េចាទដៃទេទៀតរមួមាន ចូគីម វ ៉នុ រេីបនតុប, ហាន ែហង,  អាល់ែហត រ ៉េូសនបឺ៊ក និង ជូេលៀស េស្តចឆឺរ។ 
រេីបនតុប គឺជារដ្ឋមន្តីការបរេទសអាលឺម៉ង់ និងជាកមា ំងស្នូលក្នុងការជំរញុឲអាលឺម៉ង់  អនុវត្តកិច្ចការនិរេទសជនជាតិជីហពី
បេទសជាសមាជកិៃនកុមមហាអណំាចអក័ីុស មកកានទ់តំីាងសមា បក់្នងុបេទសអាលមឺង៉។់ ែហង គជឺាមន្តីជានខ់្ពស់គប់គង
បេទសបូ៉ឡូញ នងិជាអ្នកទទលួខសុតូវចំេពាះការសមា ប់បជាជនសុវីលិប៉ឡូូញ នងិជនជាតបិ៉ឡូូញ-ជហីរាបម់ុនឺនាក។់ រ ៉េូសនបឺក៊ 
ទទលួខសុតូវេលើការនិរេទស នងិការបផំា ញជនជាតជិហី េ ក្នងុែដនដៃីនសហភាពសូេវៀត េហើយ រ ៉េូសនបឺក៊ ក៏ជាអ្នកតួតតា
េលើការបេង្កើតអង្គភាព អាញសាថេស្តប រ ៉ែូសនបឺក៊ ក្នងុេគាលបណំងរបឹអសូយកទពសម ត្តវិប ធម៌ពទីទំូាងទបីអរឺ ៉បុ។ េស្តចឆរឺ 
គជឺាកមា ងំស្នលូៃនការេឃាសនារបស់ណាហីុ េហើយេស្តចឆរឺក៏គប់គងេលើការបេង្កើត នងិែចកចាយសារព័ត៌មានស្តពីកីារបឆំាងនងឹ
ជនជាតិជីហ និងការេរ ើសេអើងពូជសាសន៍ែដរ។ រេីបនតុប, ែហង, រ ៉េូសនបឺ៊ក និងេស្តចឆឺរ គឺតូវបានកាត់េទាសបហារជីវតិ។

 សរបុមក ជនជាប់េចាទទំាង១២នាក់តូវបានកាត់េទាសបហារជីវតិេដាយពួរក។ ចំែណកសាកសពរបស់អ្នកទាំង
េនាះតូវបានដតុេ ក្នងុអតតីជរំឃំុឃំំាងដាេ ។ ជនជាបេ់ចាទចនំនួ៣នាក ់តូវកាត់េទាសឲជាប់ក្នងុពន្ធនាគារមួយជវីតិ។ ចែំណក
ឯជនជាប់េចាទ៤នាក់េផងេទៀត តូវកាត់េទាសឲជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់រយៈេពល២០ឆា្ន ំ។ តុលាការបានេដាះែលងជន
ជាប់េចាទចំនួន៣នាក់។ ជនជាប់េចាទខះពុំតូវបានកាត់េទាសេដើម ីយុត្តិធម៌េទ េនះេដាយសារែតអ្នកខះតូវរចួផុតពីសវនការ
េដាយសារបញ ាសុខភាព ឬអ្នកខះបានរត់េគចពីការចាប់ខួន។

 អតូ ូអាដលុហ ៍អាយខា ន ់គជឺាេមដកឹនាដ៏ំសំខានម់ា្ន កព់ាកព់ន័្ធនងឹការនរិេទសទង់ទាយធេំលើជនជាតជិហី េ កាន់ទតំីាង
សមា បេ់ ក្នងុអឡុំងសងា្គ មេលាកេលើកទ២ី។ ក៏ប៉ែុន្ត អាយខា ន ់បានរតេ់គចពកីារចាប់ខនួរហូតដលឆ់ា្ន ១ំ៩៦០។ អាយខា ន ់តូវ
បានឃាតខ់នួេ ក្នងុបេទសអាហងទ់នី នងិនាេំចញពីបេទសេនះេដើម ទីទលួការកាត់េទាសេ តុលាកាក្នងុបេទសអុីសាែអ៊ល។ 
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សំណួរពិភាកសោ
១) េតើអំេពើបល័យពូជសាសន៍អាចេកើតមានដាច់េដាយែឡកពីកំហឹង ឬពឹត្តិការណ៍សងា្គ មែដរឬេទ?

២) េតើកតា្ត អីខះែដលគំាទឲមានការសមា ប់រងា្គ ល េ ក្នុងកមិតជាតិ?

៣) េតើសងា្គ មបានេលើកទឹកចិត្តឲរដា្ឋ ភិបាលបពឹត្តការសមា ប់រងា្គ លេលើបជាជនរបស់ខួនយ៉ាងដូចេម្តច?

ពិនិតយេមើលសំណួរទាក់ទងនឹងេមេរៀន

សំណួរែដលមានចេម្លើយខ្លី

៤) េ ឆា្ន ំ១៩៣៣ មានសកមភាពចម ងមួយរបស់រដា្ឋ ភិបាល បានេកើតមានេឡើងែដលបង្កជាការវាយបហារ
េ េលើជនជាតិជីហ។ េតើពឹត្តិការណ៍េនាះគឺជាពឹត្តិការណ៍អី?

៥) ចូរពិពណ៌នាអំពីគេមាងែផនការរបស់ណាហីុអាលឺម៉ង់ែដលតូវបានសា្គ ល់ថាជា“ដំេណាះសាយចុងេកាយ”។

៦) េតើជីវតិរស់េ បចំាៃថ្ងេ ក្នុងជំរឃំុំឃំាង មានសភាពយ៉ាងដូចេម្តច?

៧) េតើកុមេគាលេ ៃនរបបណាហីុ មានកុមណាខះ?

៨) េតើបេទសអាលឺម៉ង់បានចុះចាញ់សងា្គ មេលាកេលើកទី២េ េពលណា?

៩) េតើឧកិដ្ឋជនណាហុីតូវបាននំាយកមកកាត់េទាសយ៉ាងដូចេម្តចខះ?

អាយខា ន់តូវបានសេមចេទាស េ ក្នុងបេទសអុីសាែអ៊ល ពីបទឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម និងតូវបានកាត់េទាសេដាយពួរក
ក្នុងឆា្ន ំ១៩៦២។

 េមដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ភាគេចើន ដូចជា អាដុលហ៍ ហីុែតរ, ែហនរចី ហីុមលឺ និងចូេសភ ហ្កូែប៊ល គឺមិនតូវបានកាត់
េទាសេឡើយ េពាះថាអ្នកទាំងេនាះបានេធើអត្តឃាត ឬតូវបានសមា ប់េ មុនេពលសងា្គ មតូវបានបញ្ច ប់េ ។

 ក្នុងរយៈេពលជាេចើនឆា្ន ំបនា្ទ ប់មកេទៀត មន្តីណាហីុជាេចើននាក់តូវបានកាត់េទាសេ ក្នុងតុលាការដៃទេទៀតជំុវញិ
ពិភពេលាក។ េទាះបីជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏េ មានមន្តីណាហីុជាេចើននាក់េទៀតពំុតូវបានរកេឃើញេទ។ តុលាការេយាធា
អន្តរជាតិេ ទីកុងនូេរមបឺ៊ក និងតុលាការេយាធាអន្តរជាតិដៃទេទៀត ដូចជាតុលាការេយាធាអន្តរជាតិេ អាសីុបូព៌ា ឬតូវបាន
សា្គ ល់ថា ជាតុលាការឧកិដ្ឋកមសងា្គ មេ តូកូ (ែដលកាត់េទាសេមដឹកនាំៃនចកភពជប៉ុន) បានបេង្កើតច ប់គឹះសមាប់ច ប់
អន្តរជាតិ។ ការងាររបស់តុលាការបានវវិដ្ដេ ជាបទដា្ឋ នសមាប់តុលាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិនាេពលអនាគត ក៏ដូចជាសមាប់
អនុសញា ទំេនៀមទមា ប់ និងការអនុវត្តច ប់ស្តីពីសិទ្ធមនុស និងអំេពើមនុសធម៌។
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ែផនទីបងាញអំពីជំរំឃុំឃាំងេនៅក្នុងែដនដីៃនទ្វីបអឺរុ៉បែដលស្ថិតេ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់ណាហសុី។ 
កម្មសិទ្ធែផនទីរបស់ សារមន្ទីរហូឡូខសសហរដ្ឋអាេមរិក។
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ផាំងគំនូរអំពីជនរងេ្រគាះនិងជនៃដដល់
ផាំងគំនូរេនះ្រតូវបានគូរេដាយវិចិ្រតករកម្ពុជាមួយរូប។ េលាកចង់បងាញថា េនៅក្នុងរបបែខ្មរ្រកហម បុគ្គលមួយរូបអាចជាជនរងេ្រគាះនិងជនៃដដល់។ 
ផាំងគំនូរេនះគឺជាអំេណាយែដល េលាក េចមស៍ មីហសឺស្គី ផ្តល់ជូនេលាក ឆាំង យុ។ េនៅក្នុងភាសាែខ្មរ មានសុភាសិតមួយេពាលថា “ទឹកេឡើង្រតីសុី្រសេមាច 
ទឹកេហាច្រសេមាចសុី្រតី”។ សុភាសិតេនះបក្រសាយអំពីធម្មជាតិៃនវដ្តជីវិតេនៅក្នុងរដូវ្របាំងនិងរដូវវសសោ។ េទាះបីជាយា៉ងណាក្តី េនៅក្នុងន័យេធៀប សុភាសិតេនះ
បងាញថាេតើការផាស់ប្តូរេនៅក្នុងមជឈដានមួយអាចបង្កឥទ្ធិពលេលើសានភាពនិងការេឆ្លើយតបរបស់បុគ្គលយា៉ងដូចេម្តច។ េនៅក្នុងកាលៈេទសៈមួយ ្រសេមាចគឺជាចំណី 
ឯេនៅក្នុងកាលៈេទសៈដៃទេទៀត ្រសេមាចគឺជាអ្នកសុីចំណី។ មនុសសជាតិមានសតិសមបជញ្ញៈែបងែចក្រតូវខុស ក៏ប៉ុែន្តការផាស់ប្តូរមជឈដានជុំវិញរបស់បុគ្គលអាចផាស់
ប្តូរមុខងារ ការសេ្រមចចិត្ត និងអត្តចរិតបានេដាយងាយ។ បុគ្គលមួយរូបអាចជាជនរងេ្រគាះៃនអំេពើេឃារេឃៅ្រទង់្រទាយធំ ខណៈេពលែដលេនៅេពលខ្លះបុគ្គលរូបេនាះ
ជាែផ្នកមួយឬជាជនៃដដល់ៃនអំេពើអមនុសសធម៌។ េនៅក្នុងន័យេនះ បុគ្គលទាំងឡាយែដលទទួលរងអំេពើអមនុសសធម៌ អាចែ្របជាចងកំហឹងនិងស្អប់េខ្ពើមចំេពាះអ្នក
ែដលបានេធ្វើទារុណកម្មមកេលើខ្លួននិងអ្នកជាទី្រសឡាញ់។ បនាប់ពីការដួលរលំៃនរបបែខ្មរ្រកហមក្នុងឆាំ១៩៧៩ ជនរងេ្រគាះមួយចំនួនបានសងសឹកចំេពាះអ្នកែដល

្រតូវបានសងស័យថាបំពានេលើខ្លួនឬសមាជិក្រគួសាររបស់ខ្លួន។  ្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពុជា។
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េម
រៀ
នស

ង្ខប

េបក្ខភាពបណិត សូ ហារីណា និង េមធាវី ្រគីស្តូហ្វ័រ េឌៀរីង

េនៅៃថ្ងទី១៧ ែខេមសា ឆាំ១៩៧៥ កងកមំាងកុម្មុយនីស្ត (ជាទូេទៅ េយើងេហៅថា
ែខ្មរ្រកហម) បាន្រគប់្រគង្របេទសកម្ពុជា និងបេង្កើតរបបកម្ពុជា្របជាធិបេតយយ 
ែដលេនៅទីបំផុតរបបេនះបានបណា្ដលឲយ្របជាជនក្នុងចេនាះពី ១លាន៤ែសន 
េទៅ ២លាន២ែសននាក់សាប់បាត់បង់ជីវិត។

របបនេយាបាយរបស់ែខរកហម តូវបានសា្គ ល់ថាជា បកកមុយុនសី្តកម្ពជុា។ បកកមុយុនសី្តកម្ពជុា 
បានខតិខពំះុពារអនុវត្តេគាលនេយាបាយបដិវត្តនស៍ង្គមនយិមេ ក្នងុបេទសកម្ពជុា តាមលនំំា

លទ្ធេិ  ៉នងិលទ្ធម៉ិាកេលនីន។ េដើម សីេមចេគាលបំណង ែខរកហមបានេរៀបចំសង្គមេឡើងវញិគបែ់ផ្នកទាងំអស់ 
េដាយចាប់េផ្តើមពកីារជេម សបជាជនេចញពទីីកុង។ ជាលទ្ធផលៃនការសេមចបានេគាលេ របស់បកកមុយុ
នីស្តកម្ពុជា បជាជនជាេចើននាក់បានសា ប់បាត់បង់ជីវតិេដាយការអត់ឃា ន ភាពបាក់កមា ំង និងជំងឺ។ កុមារ
តូវបំែបកេចញពឪីពកុមា្ត យ។ ប្តីតូវបំែបកេចញពីបពន្ធ។ ចែំណកកុមគួសារតូវបំែបកេចញពគីា្ន ។ ទីកុងនងិទី
បជុំជននានាទូទំាងបេទស បានែបេ ជាកែនងែដលគា នមនុសរស់េ  េហើយបជាជនែតងែតតូវបានបង្ខំ
ឲេធើដេំណើរេដាយេថើរេជើងេ កានទ់តំីាងថ។ី របបេនះ បានបេង្កើតបពន័្ធការងារេកាមលក្ខខណ្ឌ លំបាកលបំនិ។ 
េលើសពេីនះេទៀត េដើម កីារពារបករបស់ខនួព ី“សតូវខាងក្នងុនងិសតូវខាងេ ” ែដលេកើតេចញពកីារសេមើសៃម 
នងិេដាះសាយភាពបរាជ័យៃនេគាលនេយាបាយផា្ត ចក់ាររបស់ខនួ ែខរកហមបានបេង្កើតកមវធិរីតឹបន្តងឹសន្តសុិខ 
េដាយេផា្ត តេគាលេ េលើអ្នកែដលតូវបានសង័យថាបានក ត់នឹងបកកុមុយនីស្តកម្ពុជា រមួមាន អ្នកែដល
មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរបបមុនៗ អ្នកេចះដឹង អ្នកមានទពសម ត្តិ និងអ្នកេគារពបណិប័តន៍សាសនា។ 
មនុសរាប់មុឺននាក់តូវបានឃាត់ខួន េហើយជាេចើននាក់េផងេទៀតតូវបានសមា ប់ និងចាប់ដាក់ក្នុងគុកឬមន្ទីរ
អប់រ ំែដលទីបំផុតអ្នកទាំងេនាះបានសា ប់េដាយសារែតការេធើទារណុកម។ សូម ីែតកំហុសតូចតាចបំផុតក៏អាច
េធើឲមនុសបឈមនឹងការសា ប់ែដរ។

្របេទសកម្ពុជា
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្រប
ទស

កម្ពុជា



េ ក្នងុអឡុំងេពលៃនរបបកម្ពជុាបជាធិបេតយ ែខរកហមបានលបុបបំាតរ់បូយិបណ័្ណ ទផី រ នងិទពសម ត្តឯិកជន។ 
ការេគារពបូជាសាសនានិងវប ធម៌ តូវបានហាមឃាត់។ សាលាេរៀន វត្តអារាម វហិារឥសា ម វហិារគិស្ត នងិហាងទនំញិនានា

តូវបានបទិទា រ ឬែបកា យេ ជាគុក មន្ទរីអបរ់ែំកែប ឬកែនងែដលអាចបេមើដលេ់គាលបំណងនានារបស់រដា្ឋ ភបិាលែខរកហម។ 
ពុំមានមេធ បាយដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈ ឬឯកជនេឡើយ។ ចំែណកឯសកមភាពកំសាន្តតូវបានរតឹត ិតយ៉ាងខា ំង េហើយការេធើ
កសិកម ឬសកមភាពអាជីវកមដៃទេទៀតជាលក្ខណៈឯកជន ក៏មិនតូវបានអនុញាតែដរ។ ផ្ទុយេ វញិ បជាជនតូវបានបង្ខំឲ
េធើពលកមេ ក្នងុសហករណ៍ ឬេ តាមការដា្ឋ នការងារបព័ន្ធធារាសាស្ត នងិការដា្ឋ នការងារដៃទៗេទៀត។ បជាជនតូវទទលួរង
ការរេំលាភសិទ្ធមិនសុយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរ។ ការេដើរេហើរនានាតូវបានរតឹបន្តងឹ។ បជាជនតូវបានបង្ខឲំបរេិភាគអាហាររមួ។ ទនំាកទ់នំង
គួសារក៏តូវបានរតឹត ិត ឬកាត់ផា្ត ច់។ ចំែណកឯការបណិប័តន៍សាសនា គឺតូវបានហាមឃាត់។ េសរភីាពៃនការបេញ្ច ញមតិ
តូវបានរតឹបន្តឹងតាមរយៈការេធើទារណុកមធ្ងន់ធ្ងរ និងការសមា ប់។ អ្នកែដលតូវបានេចាទបកាន់ថាបានបពឹត្តកំហុសឆ្គងនឹង
តូវទទួលទណ្ឌ កមេដាយគា នការសួរនំា។

ញឹក េវងហួរ
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ជនរងេ្រគាះៃនរបបែខ្មរ្រកហម - ញឹក េវងហួរ គឺជាសមាជិកមួយ
រូបក្នុងចំេណាម្រកុម្របជាជនកម្ពុជា១១៤រូប រស់េនៅសហរដ្ឋអាេមរិក 
ែដលមានបំណងវិល្រតឡប់មកកាន់្របេទសកំេណើតរបស់ខ្លួន។ 
េដាយរំពឹងថាអាចការពារ្រកុម្រគួសាររបស់ខ្លួន ្របជាជន្រកុមេនះបាន
្រតឡប់មកកាន់្របេទសកម្ពុជាេនៅក្នុងឆាំ១៩៧៦ េនៅក្នុងអំឡុងរបប
កម្ពុជា្របជាធិបេតយយ។ ភាមៗបនាប់ពីការមកដល់្របេទសកម្ពុជា 
អ្នកទាំងេនះ្រតូវបានចាប់ខ្លួនដាក់គុក េធ្វើទារុណកម្ម និងសមាប់។ 
ញឹក េវងហួរ គឺជាមាក់ក្នុងចំេណាម្របជាជនកម្ពុជាចំនួនជាង២លាន
នាកែ់ដលបានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងសេង្វគេនៅេ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់
ែខ្មរ្រកហម។ ការបា៉ន់សានបងាញថា មាន្របជាជនកម្ពុជា្របមាណ 
៥លាននាក់ េនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបេនះ។ 
្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពុជា។

 េដើម ីសេមចបានេគាលេ របស់បកកុមុយនីស្តកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការអភិវឌ វស័ិយកសិកម និងវស័ិយការពារជាតិេ
ចេនា ះចងុឆា្ន ១ំ៩៧៥ រហូតដលែ់ខមករា ឆា្ន ១ំ៩៧៩ របបេនះបានព យាមបេង្កើនចនំនួបជាជនេដាយបង្ខឲំស្តីនងិបរុសេរៀបការ
ជាមួយគា្ន េកាមការេរៀបចំគូសករេដាយអង្គការ។ បុរសស្តីជាគូសករ ជាទូេ ែតងែតតូវបង្ខំឲេរៀបការរមួគា្ន ជាមួយគូសករ
ដៃទេទៀត ែដលខុសេ នឹងបៃពណីទំេនៀមទមា ប់របស់បជាជនកម្ពុជា។ បនា្ទ ប់មក គូសករែដលេរៀបការថីេថា ង តូវបង្ខំឲ
េសពសន្ថវៈជាមួយគា្ន ជាប្តីបពន្ធ។ គូសករណាែដលតូវបានរកេឃើញថាពុំបានរមួរស់ជាមួយគា្ន េទ គូសករេនាះនឹងតូវនំាយក
េ អប់រ ំឬទទួលរងនូវការគំរាមកំែហងដាក់េទាសនិងសមា ប់។

 ភាពភ័យខា ចៃនរបបេនះ ពុំបានបញ្ច ប់េ ភា មៗបនា្ទ ប់ពីកងកមា ំងកម្ពុជា និងកងកមា ំងេវៀតណាមវាយដេណ្ត ើមកាន់កាប់
ទីកុងភ្នំេពញេ ៃថ្ងទី៧ ែខមករា ឆា្ន ំ១៩៧៩េនាះេឡើយ។ ចាប់តំាងពីែខមករា ឆា្ន ំ១៩៧៩ រហូតដល់ឆា្ន ំ១៩៩៨ ែខរកហមេ
ែតបន្តេធើសកមភាពទ័ពៃពរបស់ខួន ែដលបានយាយីនិងវាយបហារមកេលើបជាជន និងរដា្ឋ ភិបាលកម្ពុជា។
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របបសាធារណរដ្ឋែខ្មរ (១៩៧០-១៩៧៥) 
េសនា្របមុខ លន់ នល់ (ខាងេឆ្វងទីពីរ) គឺជា្របធានាធិបតីៃនរបបសាធារណរដ្ឋែខ្មរ និង្រពះអង្គមាស់សិរិមតៈ (ខាងសំាបង្អស់) គឺនាយករដ្ឋម្រន្តសី្តទីី
ៃនរបបសាធារណរដ្ឋែខ្មរ េនៅឯបនាយេយាធាមួយកែន្លង ក្នុងឆាំ១៩៧៣។ ្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពុជា។ 

30 | អំេពើបល័យពូជសាសន៍ និងការសមា ប់រងា្គ លេ ក្នុងបវត្តិសាស្តពិភពេលាក

្រប
ទស

កម
្ពុជា



 អង្គការសហបជាជាតិ បានចាត់តំាងកុមការងារឲេធើការសាវជាវទាក់ទងនឹងអំេពើែដលែខរកហមបានបពឹត្ត។ តាមរយៈ
ការសាវជាវេនះ អង្គការសហបជាជាតិនិងរាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ពុជា បានឯកភាពគា្ន េរៀបចំបេង្កើតតុលាការចមុះមួយរវាង
អង្គការសហបជាជាតនិងិរដា្ឋ ភបិាលកម្ពជុា េដើម េីសុើបអេង្កតនងិកាតេ់ទាស បទឧកិដ្ឋទាកទ់ងនងឹឧកិដ្ឋកមបល័យពជូសាសន៍ 
ឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិ និងការរេំលាភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរេលើអនុសញាទីកុងហឺែណវ ឆា្ន ំ១៩៤៩។ េ ឆា្ន ំ២០០៣ 
អង្គការសហបជាជាតិ និងរាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ពុជា បានពមេព ងបេង្កើតអង្គជំនុំជមះវសិាមញេ ក្នុងតុលាការកម្ពុជា។ អង្គជំនុំ
ជមះវសិាមញក្នងុតលុាការកម្ពជុា មានតនួាទវីនិចិ្ឆយ័េទាស េមដកឹនាជំានខ់្ពស់កម្ពជុាបជាធបិេតយ នងិជនទាងំឡាយែដលទទលួ
ខុសតូវខ្ពស់បំផុតចំេពាះឧកិដ្ឋកម និងការរេំលាភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរេ េលើច ប់ពហទណ្ឌ កម្ពុជា ការរេំលាភេ េលើច ប់មនុសធម៌
អន្តរជាតិនិងទមា ប់អន្តរជាតិ ពមទាំងការរេំលាភេលើអនុសញាអន្តរជាតិែដលបេទសកម្ពុជាទទួលសា្គ ល់ េហើយែដលបាន
បពឹត្តក្នុងអំឡុងៃថ្ងទី១៧ ែខេមសា ឆា្ន ំ១៩៧៥ ដល់ៃថ្ងទី៦ ែខមករា ឆា្ន ំ១៩៧៩។

សំណួរពិភាកសោ
១) េតើមេនាគមន៍វជិា្ជ នេយាបាយរបស់ “របបែខរកហម” គឺជាអី?

២) េតើែខរកហមបេង្កើតេគាលនេយាបាយអីខះ?

៣) ស្ថិតេ េកាមរបបែខរកហម េតើបជាជនកម្ពុជាទទួលរងអីខះ? 

ពិនិតយេមើលសំណួរទាក់ទងនឹងេមេរៀន

សាកសពេយាធាែខ្មរ្រកហមនិងកងទ័ពេវៀតកុង ែដល្រតូវបានសមាប់េដាយកងកមាំងទាហានសាធារណរដ្ឋែខ្មរ ដាក់បងាញេនៅខាងមុខសានទូតបារាំង្របចាំេនៅទី្រកុង
ភ្នំេពញ ក្នុងឆាំ១៩៧០។ ្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពុជា។
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េ ៃថ្ងទ១ី៧ ែខេមសា ឆា្ន ១ំ៩៧៥ កងកមា ងំកមុយុនសី្ត ែដលតូវបានសា្គ ល់ជាទេូ ថា ែខរកហម បានកានក់ាប់បេទសកម្ពជុា 
នងិបានបេង្កើតរដា្ឋ ភបិាលមយួែដលមានេឈា ះថា “កម្ពជុាបជាធបិេតយ”។ េ ក្នងុរយៈេពលជិត៤ឆា្ន ៃំនការគប់គង

បេទស បជាជនកម្ពុជាចំនួនបមាណពី ១លាន៤ែសន េ ២លាន២ែសននាក់ បានសា ប់បាត់បង់ជីវតិ តាមរយៈការសមា ប់ 
ការសា បេ់ដាយការអត់អាហារ ការេធើការហួសកមា ងំ នងិជងំែឺដលបណា្ត លមកពកីងះការែថទំាសុខភាព។ សកមភាពដ៏គរួឲភ័យ
ខា ច ការេធើទារណុកម ការេធើការហួសកមា ំង និងការសមា ប់បង្កេឡើងេដាយែខរកហម បានបន្តរហូតដល់មានកងកមា ំងរបស់
េវៀតណាមចូលមកដល់បេទសកម្ពុជា និងបានកាន់កាប់ទីកុងេ ៃថ្ងទី៧ ែខមករា ឆា្ន ំ១៩៧៩។

 ពាក “ែខរកហម” គជឺាេឈា ះែដលសេម្តចពះនេរាត្តម សីហន ុដាកឲ់គបូដបិក្ខកមុយុនសី្តរបស់ពះអង្គេ ក្នងុទសវតរ ៍
ឆា្ន ំ១៩៦០។ េឈា ះផូវការៃនកុមេនះគឺ បកកុមុយនីស្តកម្ពុជា។

 េដើមកំេណើតរបស់ែខរកហម គឺេផ្តើមេចញពីចលនាតស៊ូបឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំង។ េ ចុងសតវតរទ៍ី១៩និងរហូត
ដលេ់ដើមទសវតរឆ៍ា្ន ១ំ៩៥០ បារាងំបានគប់គងបេទសកម្ពជុា ឡាវ នងិេវៀតណាម។ បេទសទំាង៣ ែដលស្ថតិេ េកាមអាណា
និគមបារាំង តូវបានសា្គ ល់ជាទូេ ថា ជាបេទសែដលស្ថិតក្នុងឧបទីបឥណ្ឌូ ចិនកំណត់េដាយបារំាង។ េទាះបីជាទសនៈបឆំាង
នឹងអាណានិគមបារាំងែតងែតបានេកើតមានេឡើង ជួនកាលបានបង្កេ ជាចលនាបះេបារេ ក្នុងទមង់ជាក់លាក់ណាមួយយ៉ាង
ណាក៏េដាយ ក៏ចលនាបឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំងមិនបានបមូលផ្តុំគា្ន ជាទង់ទាយធំេ មុនទសវតរឆ៍ា្ន ំ១៩៤០េនាះេទ។ 
ែខរឥសរៈ គឺជាចលនាជាតិនិយមែខរបឆំាងនឹងអាណានិគមបារាំង ែដលបានកេកើតេឡើងតាមរយៈការគំាទពីបេទសៃថេ
ក្នុងឆា្ន ំ១៩៤៥។ េទាះបីជាកុមែខរឥសរៈ តូវបានពិពណ៌នាថាជាចលនាមួយក៏េដាយ តាមភាពជាក់ែស្តងចលនាេនះពុំមាន
ថា្ន ក់ដឹកនាំជាក់លាក់េឡើយ។ យ៉ាងណាមិញ ែខរឥសរៈតូវបានបេង្កើតេឡើងជាេចើនកុមេផងៗគា្ន  ែដលមានេគាលបំណង 
និងចរន្តនេយាបាយខុសៗពីគា្ន ។ កុមឥសរៈែប៉កខាងលិចបេទសបានសះែសងរកជំនួយពីបេទសៃថ ខណៈែដលកុមឥសរៈ
ែប៉កខាងេកើតបេទសបានេធើការជាមួយ និងទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខា ំងពីកុមកុមុយនីស្តេវៀតណាម ែដលកុមេនះតូវសា្គ ល់នា
េពលបនា្ទ បម់កថាជាកុម “េវៀតមិញ”។ កុមកមុយុនសី្តេវៀតណាម បានេដើរតនួាទយ៉ីាងសខំានក់្នងុការគំាទដលក់ារកេកើតចលនា
កុមុយនីស្តកម្ពុជាេ គាដំបូង។

 េវៀតមិញ គជឺាកុមកមុយុនសី្តចមុះមយួ ែដលបឆំាងនងឹការកានក់ាបរ់បស់បារាងំេលើបេទសេវៀតណាម។ ក្នងុឆា្ន ១ំ៩៤៩ 
េវៀតមិញទទួលបានការគំាទពីបកកុមុយនីស្តចិន ែដលអាចឲខួនបេង្កើតជាការតសូ៊បឆំាងនឹងបារាំង េដាយែបកា យពីជេមា ះ
ទ័ពៃពេ ជាសងា្គ មបដាប់អាវធុ។ មកទល់នឹងឆា្ន ំ១៩៥០ តំបន់ឥណ្ឌូ ចិនកំណត់េដាយបារំាង បានធា ក់ចូលក្នុងសា្ថ នភាព
បះេបារៃផ្ទក្នុង ែដលបច្ចុប ន្នតូវបានេ ថាសងា្គ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី១។ ភាគេចើនៃនការបយុទ្ធេ ក្នុងអំឡុងេពលេកើតមាន
សងា្គ មឥណ្ឌូ ចនិេលើកទ១ី បពឹត្តេ េ ក្នងុបេទសេវៀតណាម។ េទាះបីជាយ៉ាងណាក្ត ីកុមជាតនិយិមែខរបានតស៊ូបឆំាងនងឹ
បារាងំេ ក្នងុេពលែតមយួដចូគា្ន ។ េ ឆា្ន ១ំ៩៥១ បកកមុយុនសី្តេវៀតណាម បានែណនំាឲបេង្កើតបកបជាជនបដវិត្តនែ៍ខរ ែដល
េដើរតួនាទជីាអង្គភាពនាមំខុរបសប់កកមុយុនសី្តកម្ពជុា ែដលជាទេូ តូវបានសា្គ ល់ថា “ែខរកហម” ។ ដចូគា្ន េ នឹងែខរឥសរៈ
ែដរ មុនដំបូងែខរកហមបានអនុវត្តតាមទិសេ របស់កុមកុមុយនីស្តេវៀតណាម។
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 មកទលឆ់ា្ន ១ំ៩៥៣ បារាងំផ្តល់ឯករាជដល់បេទសកម្ពជុា នងិេ ក្នងុសន្នសីិទសន្តភិាពទីកុងហឺែណវ (ែដលបានបញ្ច ប់
សងា្គ មឥណ្ឌូ ចិនេលើកទី១ជាផូវការេ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៥៤) បេទសេវៀតណាមបានែបងែចកជាេវៀតណាមកុមុយនីស្តខាងេជើង និង
េវៀតណាមខាងត ូងែដលទទួលបានការគំាទពីេលាកខាងលិច។

 ប៉នុា នឆា្ន បំនា្ទ បព់សីន្នសីិទសន្តភិាពទីកុងហឺែណវ (១៩៥៥-១៩៥៩) ឥទ្ធពិលរបសច់លនាកមុយុនសី្តកម្ពជុាបានថមថយ។ 
រដ្ឋបាលអាណានគិមបារាងំបានដកេចញពីបេទសកម្ពជុា។ សេម្តចពះ នេរាត្តម សីហន ុបានដាករ់ាជបលង័្ក នងិប្តរូេ ជាសេម្តច
ពះ នេរាត្តម សីហន ុែដលពះអង្គគជឺាអ្នកនេយាបាយ នងិជានាយករដ្ឋមន្តីៃនបេទសកម្ពជុា។ ស្ថតិេកាមការគប់គងរបសស់េម្តច
ពះ នេរាត្តម សីហនុ បកបឆាំងតូវបានគាបសង្កត់។ ចំែណកបកកុមុយនីស្តកម្ពុជា ែដលរពំឹងថាអាចរក ជំហររបស់ខួនបាន
េ ក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាឯករាជបេង្កើតថីេនះ តូវែបកែខ្ញកេ កាន់ទីជនបទដាច់សយាល និងរស់េ ក្នុងៃពនានា ជាកែនងែដលកុម
េនះបានបឹងែបងតស៊ូេដើម ីរស់។

 ក្នងុែខកញា ឆា្ន ១ំ៩៦០ បកកមុយុនសី្តកម្ពជុា បានបេង្កើតេគាលនេយាបាយថ ីនងិបានប្តរូេឈា ះេ ជាបកពលករកម្ពជុា។ 
ទ ូសាមុត គជឺាេលខាបក ចែំណកឯ ននួ ជា គជឺាអនេុលខាបក។ ប៉លុ ពត មានឋានៈទបីេី ក្នងុបកនាេពលេនាះ។ ប៉លុ ពត 
បានប្តរូេ ជាអនេុលខាបកទពីរីេ ឆា្ន ១ំ៩៦១។ បនា្ទ បព់ ីទ ូសាមុត បាតខ់នួេ ក្នងុឆា្ន ១ំ៩៦២ បកេនះបានេបើកសមយ័បជំុជា
បនា្ទ នេ់ ក្នងុែខកមុ្ភៈ ឆា្ន ១ំ៩៦៣ នងិបានេជើសេរ ើស ប៉លុ ពត េធើជាេលខាបក េហើយ ននួ ជា េ ែតជាអនុេលខាបកដែដល។ 
ក្នងុឆា្ន ១ំ៩៦៥ ប៉លុ ពត បានចលូរមួេ ក្នងុកចិ្ចបជុជំាេចើនជាមយួេវៀតណាមខាងេជើង ចនិ នងិកេូរខ៉ាងេជើង។ េ ក្នងុឆា្ន ១ំ៩៦៦ 
បនា្ទ បព់បីានតឡបម់កកាន់បេទសកំេណើតវញិ ប៉លុ ពត បានផា ស់ប្តរូេឈា ះបកេ ជា បកកមុយុនសី្តកម្ពជុា េកាមការដឹកនាំ
របស់គណៈកមា ធិការមជ ិមបក ែដលរមួមាន ប៉ុល ពត, នួន ជា, េសា ភឹម, េអៀង សារ ីនិង តាម៉ុក ជាសមាជិកេពញសិទ្ធិ 
ពមទាងំ វន េវត នងិ សុន េសន ជាសមាជកិេត ម។ េដាយមិនស្ថតិេ ក្នងុតបំនែ់ដលគប់គងេដាយរដា្ឋ ភបិាល ចលនាបក
កមុយុនសី្តកម្ពជុាបានបមលូផ្តុកំមា ងំ នងិបានេរៀបចំបកសាជាថេីកាមបរយិាកាសអំេណាយផលជាងមនុ ែដលជាេហតុេធើឲបក
េនះអាចដេណ្ត ើមយកអណំាចបាន។ កាលៈេទសៈអំេណាយផលទំាងេនះ បានេលចេឡើងេ ក្នងុឆា្ន ១ំ៩៧០ គេឺ េពលែដលសេម្តច
ពះ នេរាត្តម សីហនុ តូវបានទមា ក់េចញពីតំែណង និងការបេង្កើតរបប លន់ នល់ (របបសាធារណរដ្ឋែខរ)។

 ក្នុងែខមីនា ឆា្ន ំ១៩៧០ រដ្ឋសភាជាតិបានេបាះេឆា្ន តទមា ក់សេម្តចពះ នេរាត្តម សីហនុ ពីតួនាទីជាបមុខរដ្ឋ។ ការទមា ក់
ពះអង្គេចញពតីែំណង នងិការបេង្កើតរបប លន ់នល ់បានផ្តល់ឱកាសជាេចើនដលប់កកមយុនសី្តកម្ពជុា។ េកាយពីទមា កេ់ចញ
ពីតំែណង ពះអង្គបានសះែសងរកជំនួយពីអតីតសតូវរបស់ពះអង្គ គឺបកកុមុយនីស្តកម្ពុជា ឬែខរកហម។ ពះអង្គេ ែត
ទទួលបានការេគារពសឡាញ់ពីបជារាស្តរបស់ពះអង្គេ តាមទីជនបទដែដល។ េហតុេនះ ការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយពះអង្គ 
បានេធើឲែខរកហមបេង្កើនការេជើសេរ ើសបជាជនេដើម ីបេមើបុពេហតុរបស់ខួន។

 េលើសពេីនះេ េទៀត ការបេង្កើតរបប លន ់នល ់ែដលមានេលាកខាងលិចជាខ្នងបែងក បានបេង្កើតឲមានការរកីរាលដាល
យ៉ាងគហុំកនវូសងា្គ មឥណ្ឌូ ចនិេលើកទ២ី (ឬសងា្គ មេវៀតណាម)។ បេទសកម្ពជុា ស្ថតិេ ក្នងុដណំាកក់ាលេ ្ត គគកុចាបតំ់ាងពី
ៃថ្ងដបំងូៃនសងា្គ មឥណ្ឌូ ចនិេលើកទ២ី។ សងា្គ មេនះ ែដលមានសហរដ្ឋអាេមរកិពតួៃដគា្ន ជាមយួេវៀតណាមខាងត ងូេធើការបយុទ្ធ
បឆំាងនងឹកុមកមុយុនសី្តេវៀតណាម នងិេវៀតណាមខាងេជើង បានេហៀរឆងពំែដនចលូមកក្នងុទកឹដរីបស់កម្ពជុា។ ស្ថតិេកាមការ
គប់គងរបស់សេម្តចពះ នេរាត្តម សីហនុ នាេពលេនាះ កុមកុមុយនីស្តេវៀតណាមទទួលបានការអនុញាតឲេបើបាស់ែដនដី
របស់កម្ពជុា េដើម ជីយួដលក់ារតសូ៊របស់ខនួបឆាងំនងឹកងកមា ងំសហរដ្ឋអាេមរកិ នងិេវៀតណាម (ខាងត ងូ)។ ជាការតបស្នងកុម
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កុមយុនីស្តេវៀតណាមបានគំាទពះអង្គ េទាះបីជាតូវប៉ះពាល់ដល់កុមកុមយុនីស្តកម្ពជុាែដលជាយុទ្ធមិត្តបេកៀកសា របស់ខនួក៏េដាយ។ 
េកាយមកេទៀត េទាះបីជាបេទសកម្ពុជាស្ថិតេ ក្នុងការគប់គងបេទសរបស់រដា្ឋ ភិបាលែដលមានខ្នងបែងកពីសហរដ្ឋអាេមរកិ
េហើយយ៉ាងណាក្ត ីក៏កងកមា ងំកមុយុនសី្តេវៀតណាម េ ែតបន្តចលូេ ក្នងុបេទសកម្ពជុាកានែ់តេ  នងិបានបយទុ្ធជាមយួកងកមា ងំ 
លន ់នល ់នងិជយួដលក់ារេជើសេរ ើសនងិការបណ្តុ ះបណា្ត លេយាធាែខរកហមេទៀតផង។ ជាលទ្ធផលៃនេហតុការណ៍ទំាងេនះ ែខរ
កហមបានបេង្កើនចំនួនកមា ំងេយាធារបស់ខួនរហូតដល់៣ពាន់នាក់េ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៧០ និងេលើសពី៤មុឺននាក់េ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៧៣។ 
េកាមការទំនុកបមុងរបស់េវៀតណាមខាងេជើង ែខរកហមបានចាប់េផ្តើមយកឈ្នះេលើកងកមា ំង លន់ នល់ េ ក្នុងសមរភូមិ។

 េទាះបីជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏សម្ពន័្ធមតិ្តេវៀតណាម-ែខរកហម ស្ថតិេ បានរយៈេពលមួយគាែតបុ៉េណា្ណ ះ។ េ េពលែដលែខរ
កហមបានបេង្កើនកមា ងំ នងិភាពអងអ់ាចរបសខ់នួ ែខរកហមបានចាបេ់ផ្តើមទាមទារឲកងកមា ងំេវៀតណាមចាកេចញពីបេទសកម្ពជុា។ 
ក្នងុែខមករា ឆា្ន ១ំ៩៧៣ រដា្ឋ ភបិាលកមុយុនសី្តេវៀតណាម ែដលមានមលូដា្ឋ នេ ទីកុងហាណូយ រដា្ឋ ភបិាល ធវីគី ែដលមានមលូដា្ឋ ន
េ ទីកុងៃសហ្គន (ហូជមីញិ) នងិសហរដ្ឋអាេមរកិ បានចះុហត្ថេលខាេលើកចិ្ចពមេព ងសន្តភិាពទីកុងបារ៉សី ក្នងុេគាលបណំងបញ្ច ប់
ជេមា ះរាុៃំរេ៉ ក្នងុបេទសេវៀតណាម។ ខណៈេពលែដលកិច្ចពមេព ងេនះពំុបានរមួបញ្ចូលសងា្គ មសុវីលិេ ក្នងុបេទសកម្ពជុា កចិ្ចពម
េព ងេនះតមូវឲភាគីបរេទសទំាងអសដ់កកមា ងំរបសខ់នួេចញពីបេទសកម្ពជុា។ មកដលច់ងុឆា្ន ១ំ៩៧៣ កងកមា ងំេវៀតណាមភាគ
េចើនបានចាកេចញពីបេទសកម្ពជុា េហើយែខរកហមតូវទទលួបន្ទកុទាងំសុងចេំពាះសងា្គ មបឆាងំជាមួយនឹងរបប លន់ នល់។

 េ េដើមឆា្ន ១ំ៩៧៣ ទកឹដីបេទសកម្ពជុាបមាណ ៨៥ ភាគរយ បានស្ថតិេ េកាមការគប់គងរបស់ែខរកហម។ ចែំណកកង
កមា ងំបដាបអ់ាវធុរបស ់លន ់នល ់េស្ទើរែតេបាះបង់េចាលការបយុទ្ធទំាងសុងេ សមរភមូ។ិ េ ៃថ្ងទ១ី៧ ែខេមសា ឆា្ន ១ំ៩៧៥ 
ែខរកហមបានគប់គងទីកុងភ្នំេពញ េហើយបន្តិចេកាយមក ែខរកហមបានបកាសបេង្កើតរបបកម្ពុជាបជាធិបេតយ។

 េកាយពីយកឈ្នះេលើរបប លន់ នល់ បកកុមុយនីស្តកម្ពុជា បានពុះពារអនុវត្តរបបបដិវត្តន៍សង្គមនិយមេ ក្នុងបេទស
កម្ពុជា តាមរយៈកមវធិីនេយាបាយផា ស់ប្តូរស្ថិតេកាមលំនំាលទ្ធិមហាេលាតេផា ះេ ៉ និងលទ្ធិម៉ាកេលនីន។ េដើម ីសេមចបាន
ការផា ស់ប្តូរេនះ ែខរកហមបានេរៀបចំសង្គមគប់ែផ្នកសាជាថី េដាយចាប់េផ្តើមពីការជេម សបជាជនេចញពីទីកុង។

 ស្ថិតេកាមរបបកម្ពុជាបជាធិបេតយ បជាជនជាេចើនតូវបានបង្ខំឲចាកេចញពីផ្ទះសែម ងរបស់ខួន និងជាទូេ តូវេធើ
ដំេណើរេ កាន់ទីជនបទដាច់សយាល។ េគាលនេយាបាយៃនការផា ស់ទីលំេ របស់បជាជនពីកែនងមួយេ កែនងដៃទេទៀត 
(ការជេម សេដាយបង្ខ)ំ បានបង្កជាទកុ្ខេវទនានិងផលវបិាកជាេចើនដល ់បជាជននងិសហគមន។៍ េ ក្នងុរយៈេពល៤៥ែខ របប
ែខរកហមបានបេង្កើតឲមានការជេម សេដាយបង្ខំជាេចើនដងេ តាមតំបន់នានា។

 ែខរកហមបានេបើបាស់សហករណ៍ នងិការដា្ឋ នការងារ ជាមេធ បាយក្នងុការគប់គងយ៉ាងតងឹរុងឹ មកេលើបជាជនកម្ពជុា នងិបាន
អនវុត្តយុទ្ធសាស្តបឆំាងនងឹឋានៈសង្គម។ ការដា្ឋ នតូវបានបេង្កើតេឡើងេ តាមទជីនបទនានា។ ឧទាហរណ៍ៃនការដា្ឋ នការងារទំាងេនាះ
រមួមាន សហករណ៍តំាកក់ ការដា្ឋ នទំបន់តពំាងថ ការដា្ឋ នទំបន់១មករា និងការដា្ឋ នសាងសង់អាកាសយានដា្ឋ នកំពង់ឆា្ន ំង។

 សហករណ៍តាំកក ់ស្ថតិេ ក្នងុតបំន១់៣ៃនភមូភិាគនរិត ីែដលបច្ចបុ ន្នស្ថតិេ ក្នងុេខត្តតាែកវ។ េ ក្នងុសហករណ៍តាំកក់ 
បជាជនតូវបានបង្ខឲំេធើការេ ក្នងុសា្ថ នភាពមយួែដលទទលួបានរបបអាហារតិចតចួ នងិស្ថតិក្នងុការគប់គងបកបេដាយការ
ភ័យខា ច។ បជាជនបានបាត់បង់ជីវតិេដាយសារកងះអាហារមានជីវជាតិ ការេធើការហួសកមា ំង និងជំងឺ។
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 េ ការដា្ឋ នទំនប់តពាំងថ ែដលបច្ចុប ន្នស្ថិតេ ក្នុងេខត្តបនា្ទ យមានជ័យ បជាជនតូវបានបង្ខំឲកសាងទំនប់១និងភឺ
ែស ២ ។ េម៉ាងការងារមានរយៈេពលែវង េដាយមិនខា យខល់ពអីាកាសធាត ុនងិគា នៃថ្ងឈប់សមាក។ បជាជនតូវបានគមាម
កំែហងេដាយការសមា ប់ឬការកាត់បន្ថយរបបអាហារ។ បជាជនេ ការដា្ឋ នេនះ បានបាត់បង់ជីវតិេដាយសារែតសា្ថ នភាព
រស់េ  េហើយសាកីបានពិពណ៌នាថា ការសមា ប់ក៏បានេកើតមានេឡើងែដរ។

 ការដា្ឋ នទនំប១់មករា ស្ថតិេ ក្នងុតបំន៤់២ នងិ ៤៣ ក្នងុភមូភិាគកណា្ត ល (ឬអតតីភមូភិាគឧត្តរ) ឬ បច្ចបុ ន្នេខត្តកពំងធ់។ំ 
េ ក្នុងអំឡុងេពលសាងសង់ទំបន់េនះ បជាជនរាប់ពាន់នាក់តូវបានបង្ខំឲេធើការេ េកាមសា្ថ នភាពលំបាកលំបិន។

 េ ការដា្ឋ នសាងសងអ់ាកាសយានដា្ឋ នកពំងឆ់ា្ន ងំ ែដលបច្ចបុ ន្នស្ថតិេ ក្នងុេខត្តកពំងឆ់ា្ន ងំ បជាជនតូវបានចាតទ់កុដចូជា
ទាសករ និងតូវេធើការស្ថិតេកាមការគំរាមកំែហងសមា ប់។

 េ ក្នងុអឡុំងរបបកម្ពជុាបជាធបិេតយ របូយិបណ័្ណ ទផី រ នងិទពសម ត្តឯិកជន តូវបានលុបបបំាត។់ ការេគារពបូជា
សាសនានិងវប ធម៌តូវបានហាមឃាត់។ សាលាេរៀន វត្តអារាម វហិារឥសា ម វហិារគិស្ត និងហាងទំនិញនានាតូវបានបិទ 
ឬែបកា យេ ជាគុក មន្ទីរអប់រែំកែប ឬកែនងែដលអាចបេមើដល់េគាលបំណងនានារបស់រដា្ឋ ភិបាលែខរកហម។ ពុំមាន
មេធ បាយដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈ ឬឯកជនេទេ ក្នុងរបបែខរកហម។ ចំែណកឯសកមភាពកំសាន្តេផងៗតូវបានរតឹត ិត
យ៉ាងខា ងំ។ ការេធើកសកិម ឬសកមភាពអាជវីកមឯកជនដៃទេទៀតមនិតូវបានអនញុាតេឡើយ។ ផ្ទយុេ វញិ បជាជនតូវបានបង្ខំ

កបួនៃន្រកុមអ្នករបំា ឆាំ១៩៧៣ 
េនៅក្នុងអំឡុងរបបែខ្មរ្រកហម (១៩៧៥-១៩៧៩) សិលបករ សិលបការិនី និងអ្នកជំនាញែផ្នកវបបធម៌របស់កម្ពុជា គឺជា្រកុមេគាលេដៅ េដាយសារែតអ្នកទាំងេនះមានទំនាក់
ទំនង និងជាអ្នកមានឥទ្ធិពលេលើ ទ្រមង់សិលបៈែបបបុរាណ និង្របព័ន្ធផសព្វផសោយមហាជន។ សិលបការិនីមួយរូប (េសាម សាខុន) ក្នុងរូបថតេនះ ្រតូវបានែខ្មរ្រកហមសមាប់។ 
្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពុជា។
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ឲេធើពលកមក្នងុសហករណ៍កមិតខ្ពស់របស់រដ្ឋ នងិេ តាមការដា្ឋ នេលើកទនំបជ់កីបឡាយ នងិការងារពលកមដៃទេទៀត។ បជាជន
តូវទទលួរងការរេំលាភបំពានសទិ្ធផិា្ទ ល់ខនួយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរ។ ការេដើរេហើរនានាតូវបានរតឹបន្តងឹ។ បជាជនតូវបានបង្ខឲំហូបបាយរមួ។ 
ទនំាកទ់នំងគួសារ តូវបានរតឹត តិឬបែំបកបបំាក។់ ចែំណកឯការេគារពបូជាសាសនាតូវបានហាមឃាត់។ េសរភីាពៃនការបេញ្ច ញមតិ 
តូវបានរតឹបន្តឹងតាមរយៈទារណុកមធ្ងន់ធ្ងរនិងការគំរាមសមា ប់។ អ្នកែដលតូវបានេចាទបកាន់ថាបានបពឹត្តកំហុសឆ្គងនឹងតូវ
ទទួលទណ្ឌ កមេដាយគា នការសួរនំាតាមផូវច ប់េទ។

 េដើម សីេមចបានេគាលេ របស់បកកមុយុនសី្តកម្ពជុាក្នងុការអភវិឌ វស័ិយកសកិម នងិវស័ិយការពារជាតិេ ចេនា ះចងុឆា្ន ំ
១៩៧៥ រហូតដលែ់ខមករា ឆា្ន ១ំ៩៧៩ ែខរកហមបានព យាមបេង្កើនចនំនួបជាជន តាមរយៈការបង្ខតិបង្ខឲំស្តីនងិបរុសេរៀបការ
តាមការចាប់គូ និងេរៀបចំេដាយអង្គការ។ ជាទូេ  គូសករែដលតមូវឲេរៀបការ ែតងែតេរៀបការទំាងហូងេ ក្នុងេពលែតមួយ  
ែដលខុសេ នឹងបៃពណីទំេនៀមទមា ប់របស់បជាជនកម្ពុជា។ បនា្ទ ប់ពីេរៀបការរចួ ប្តីបពន្ធថីេថា ងតូវបានបង្ខំឲេសពសន្ថវៈជា

ែខ្មរ្រកហម និងភាគីចិន។ (កណា្ដលខាងសំា) បុ៉ល ពត នាយករដ្ឋម្រន្តនិីងេលខាបកសកុម្មយុនីស្តកម្ពជុា ជាមួយនឹង វ៉ាង តុងសីុង អនុ្របធានគណៈកមាធិការកណា្ដលៃនបកសកុម្មយុ
នីស្តចិន។ (េនៅខាងេ្រកាយ បុ៉ល ពត) េខៀវ សំផន ្របមុខរដ្ឋៃនគណៈកមាធិការអចិៃ្រន្តយ៍ៃនរបបកម្ពជុា្របជាធិបេតយយ។ (ខាងសំាបង្អស់ទីពីរ) នួន ជា ្របធានរដ្ឋសភាតំណាង្របជាជន 
និងជាអនុេលខាបកសកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា។ កំណត់ចំណាំ៖ ហ៊ូ យា៉វបា៉ង េលខាជាន់ខ្ពស់គណៈកមាធិការកណា្ដលៃនបកសកុម្មុយនីស្តចិន, េអៀង សារី រដ្ឋម្រន្តីការបរេទសៃន
របបែខ្មរ្រកហម និងភរិយារបស់ខ្លួនគឺ េអៀង ធីរិទ្ធ រដ្ឋម្រន្តីសុខាភិបាល សង្គមកិច្ចនិងអប់រំ ក៏បានចូលរួម្រពឹត្តិការណ៍េនះែដរ។
 នាៃថ្ងសុ្រក ទី១៦ ែខវិច្ឆិកា ឆាំ២០១៨ សាលាក្តីែខ្មរ្រកហម បានកាត់េទាស នួន ជា និង េខៀវ សំផន ពីបទអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ឧ្រកិដ្ឋកម្ម្របឆំាងមនុសសជាតិ និងការ
បំពានយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរេលើអនុស ទី្រកុងហសឺែណវ ឆាំ១៩៤៩។ ឧ្រកិដ្ឋកម្មខាងេលើ ្រតូវបាន្រប្រពឹត្តេឡើងេនៅតាមបណា្ដទីតាំងេផសងៗគាៃន្របេទសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងរបប
កម្ពុជា្របជាធិបេតយយ ស្ថិតក្នុងចេនាះៃថ្ងទី១៧ ែខេមសា ឆាំ១៩៧៥ និងៃថ្ងទី៦ ែខមករា ឆាំ១៩៧៩។ អង្គជំនំុជ្រមះបានកាត់េទាស នួន ជា និង េខៀវ សំផន ឲយជាប់ពន្ធនាគារ
មួយជីវិត។ េនៅៃថ្ងទី៤ ែខសីហា ឆាំ២០១៩ នួន ជា បានសាប់េនៅក្នុងអំឡុងេពលៃនការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ តបេទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យនិងការផ្តនាេទាសរបស់អង្គជំនុំជ្រមះសាលាដំបូង 
ចំេពាះសំណុំេរឿង០០២/០២។ ប៉ុល ពត គឺជានាយករដ្ឋម្រន្តីៃនរបបកម្ពុជា្របជាធិបេតយយេនៅក្នុងឆាំ១៩៧៦ និងបានលាែលងពីតំែណងេនៅក្នុងឆាំ១៩៧៩ 
ក៏ប៉ុែន្តេនៅែតជាអ្នកដឹកនាំសកម្មមួយរូបៃនរបបែខ្មរ្រកហម។ ប៉ុល ពត បានរស់េនៅេដាយនិរេទស ភាគេ្រចើនេនៅក្នុង្របេទសៃថ រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតេនៅក្នុង្រសុកអន្លង់ែវង 
េខត្តឧត្តរមានជ័យ េនៅៃថ្ងទី១៥ ែខេមសា ឆំា១៩៩៨។ សពរបស់ បុ៉ល ពត ្រតូវបានបូជាេនៅៃថ្ងទី១៧ ែខេមសា ឆំា១៩៩៨។ ្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពជុា។
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មួយគា្ន ។ ជាធមតា មានការេរៀបចំេ ទីតំាងកំណត់ណាមួយ េដើម ីឲប្តីបពន្ធេធើការផំដំេណក េហើយអង្គការជាអ្នកឃា ំេមើលប្តី
បពន្ធេនាះ។ បសិនេបើប្តីបពន្ធណាតូវបានរកេឃើញថាពុបំានេសពសន្ថវៈជាមួយគា្ន តាមបញ្ជ ារបស់អង្គការេទ ប្តីបពន្ធេនាះនឹងតូវ
នំាយកេ អប់រែំកែប ឬរងការគំរាមកំែហងដាក់េទាស ឬតូវសមា ប់។

 េ ទីបំផុត ែខរកហមេជឿជាក់ថាខួនអាចកំណត់ទិន្នផលកសិកម និងដឹងពីសមត្ថភាពក្នុងការសេមចបាននូវបសិទ្ធភាព
និងការអភិវឌ  តាមរយៈេគាលនេយាបាយមហាេលាតេផា ះមហាអសា្ច ររបស់ខួន។

 ជាលទ្ធផលៃនការចងស់េមចបានេគាលេ របស់បកកមុយុនសី្តកម្ពជុា បជាជនជាេចើនបានបាតប់ងជ់វីតិេដាយសារភាព
អតឃ់ា ន ការេធើការហួសកមា ងំ នងិជងំ។ឺ េលើសពេីនះេទៀត េដើម កីារពារបកពីការបឆំាងរបស ់“សតូវខាងក្នងុនងិសតូវខាងេ ” 
ែដលេកើតេចញពកីារសេមើសៃម នងិេដាះសាយបរាជ័យៃនេគាលនេយាបាយ មហាេលាតេផា ះមហាអសា្ច ររបស់ខនួ ែខរកហម
បានបេង្កើនការរតឹបន្តងឹសន្តសុិខជាត ិតាមរយៈការកំណត់េគាលេ េលើអ្នកែដលតូវបានសង័យថាបានក តប់កកមុយុនសី្តកម្ពជុា 
ដូចជា អ្នកទាំងឡាយណាែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរបបមុនៗ អ្នកេចះដឹង អ្នកមានទពសម ត្តិ និងេមដឹកនាំសាសនា។ 
មនសុរាបម់ុនឺនាក់តូវបានឃាត់ខនួ េហើយជាេចើននាកដ់ៃទេទៀតតូវបានសមា ប ់នងិទទលួរងទារណុកមរហូតដលស់ា បេ់ ក្នងុ
គកុឬមន្ទរីអបរ់។ំ ែខរកហមមនិញេញើតចេំពាះការេបើបាស់ទារណុកមយ៉ាងេឃារេ  េដើម ញុីះញង ់បែំបកបបំាក ់រេំលាភបំពាន 
និងបំផិចបំផា ញសតូវែដលខួនសង័យេឡើយ។ ែខរកហម ក៏មិនសា្ទ ក់េស្ទើរចំេពាះការអនុវត្តយុទ្ធនាការដ៏គួរឲភ័យខា ចមក
េលើជនរងេគាះគប់បេភទែដរ។ ស្តី កុមារ និងសូម ីែតកមា ភិបាលដ៏ប្តូរផា្ត ច់របស់ខួន ក៏ែខរកហមចាប់ខួនេធើទារណុកម និង
សមា ប់ែដរ។ កុមសាសនានិងជនជាតិភាគតិចក៏តូវទទួលរងទុក្ខេវទនា។ ែខរកហមបានេផា្ត តេគាលេ េលើពុទ្ធសាសនិក 
ជនជាតចិាម នងិអ្នកទាងំឡាយណាែដលជាប់ែសសឡាយេវៀតណាម។ បនា្ទ បព់ជីនជាតចិាមរស់េ ក្នងុភមូចិនំនួ ២ បានេធើការ
បះេបារបឆំាងនងឹការរតឹបន្តងឹេលើការបណិបត័នស៍ាសនារចួមក ែខរកហម
បានព យាមបែំបកសហគមនទំ៍ាងេនះ។ ជនជាតចិាម តូវបានហាមឃាត់
មនិឲបណិបត័នស៍ាសនា នយិាយភាសាចាម ឬេស កសេម កបពំាកន់ងិ
រក រេបៀបរបបសកត់ាមបៃពណីរបស់ខនួេឡើយ។ ជនជាតចិាមជាេចើនតូវ
បានសមា ប់េ ក្នុងតំបន់នានា ែដលជាទីតំាងបមូលផ្តុំៃនអ្នកទាំងេនះតាម
ែបបបៃពណីេ តាមបេណា្ត យដងទេនេមគង្គ។ 

 ជារមួ បជាជនចំនួនបមាណពី ១លាន៤ែសននាក់ េ  ២លាន
២ែសននាក់ បានសា ប់បាត់បង់ជីវតិេ ក្នុងអំឡុងេពលៃនរបបកម្ពុជា
ធិបេតយ។

 មន្ទរីសន្តសុិខចនំនួបមាណ ២០០ កែនង តូវបានបេង្កើតេឡើងក្នងុ
បេទសកម្ពុជាេដើម ីឃុំឃំាងអ្នកេទាស។ ទារណុកមនិងការសមា ប់គឺជា
សកមភាពែដលែតងែតេកើតមានេ ក្នងុមន្ទរីសន្តសុិខទាងំេនះ។ អ្នកេទាស
ទទួលរងការអត់ឃា ន និងស្ថិតេកាមសា្ថ នភាពរស់េ ដ៏លំបាក។ មន្ទីរ
ស-២១ ែដលមានេឈា ះអេសាចបំផតុ ស្ថតិេ ក្នងុទីកុងភ្នេំពញ តូវបាន
េជឿជាក់ថាបានឃុំឃំាងអ្នកេទាសបមាណ១មុឺន៨ពាន់នាក់ ក្នុងេនាះអ្នក
េទាសភាគេចើនតូវបានសា ប់។

កមាភិបាលែខ្មរ្រកហម។ ្របធានភូមិែខ្មរ្រកហម និងអង្គរកសការពារ
របស់ខ្លនួ (ែដល្រតូវបានសា្គល់ថា ឈ្លប)។ ្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារ
មជឈមណលឯកសារកម្ពុជា។
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 េ ពីមន្ទរីស-២១ ែដលជាគុកមានេឈា ះអេសាចបំផតុ េ មានមន្ទរីសន្តសុិខដៃទជាេចើនេទៀតេ  ពាសេពញៃផ្ទបេទស 
ដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខកំាងតាចាន់ មន្ទីរសន្តិសុខអូរកែនង និងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំេកាល។

 មន្ទរីសន្តសុិខកាំងតាចាន ់ស្ថតិេ ក្នងុឃុំតាំកក ់គេឺ ភាគបស្ចមិៃនកុងតាែកវ។ អ្នកេទាសែដលជាប់ឃុឃំំាងេ មន្ទរីសន្តសុិខ
េនះ ទទលួរងទកុ្ខយ៉ាងេខា ចផ ។ អ្នកេទាសតូវបានបង្ខឲំអង្គយុជាជរួៗ ជាបេ់ខា្ន ះ នងិចវាករ់មួគា្ន ជាជរួៗេ ក្នងុបរេិវណមន្ទរីឃំុឃំាង។ 
អ្នកេទាស ែតងែតទទួលរងទារណុកម សួរចេមើយ វាយដំ វាត់នឹងរពំាត់ និងខ្ទប់ដេងើម។ អ្នកេទាសភាគេចើនតូវបានសមា ប់។

 មន្ទរីសន្តសុិខអរូកែនង ស្ថតិេ ក្នងុតបំន១់០២ ៃនភមូភិាគឦសានឬេខត្តរតនគរិនីាេពលបច្ចបុ ន្ន។ មន្ទរីសន្តសុិខេនះេដើរ
តនួាទជីាមន្ទរីជំនយួដលម់ន្ទរីស-២១ ក្នងុេគាលបណំងឃុខំនួអ្នកមានេទាសពុសូំវធ្ងនធ់្ងរេ ក្នងុភមូភិាគឦសាន។ េ ក្នងុគកុេនះ 
វធិីសាស្តៃនការេធើទារណុកមបានបពឹត្តេ ជាេចើនសណា្ឋ ន រមួទាំង ការវាយដំ, វាត់នឹងរពំាត់ និងឆក់ែខេភើង។

  មន្ទីរសន្តិសុខភ្នំេកាល ស្ថិតេ ក្នុងតំបន់១០៥ ឬេខត្តមណ្ឌ លគិរនីាេពលបច្ចុប ន្ន។ មន្ទីរសន្តិសុខេនះរមួមានការយិាល័យ 
គ-១៧ និង គ-១១, គុកភ្នំេកាល និងទីតំាងកប់សាកសពតពំាងពីង។ អ្នកេទាសែដលជាប់េ ក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខេនះ តូវបាន
ឃាត់ខួនេដាយពុំទទួលបានការការពារសិទ្ធិរបស់ខួន  និងការវនិិច្ឆ័យេទាសេឡើយ។ អ្នកេទាសទំាងអស់ តូវបានបង្ខំឲេធើការ
េ ក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខ ែដលជាែផ្នកមួយៃនការដាក់ទណ្ឌ កម។

ផាំងគំនូរគូរេដាយវិចិ្រតករ្រស្តី (គថ្លង់) មួយរូប េឈាះ ែកវ កុលធីតា ឯកស័ក្ក (្រតូវបានសា្គល់ថា កុល)។ ផាំងគំនូរ បងាញអំពីអ្នកដឹកនាំ្រកុមែខ្មរ្រកហមែដលជា្រស្តីមួយរូប 
(េមកង) បានប ឲយ្រស្តីជនជាតិចាមមូស្លីម េធ្វើការងារពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ។ (សូមេមើល កុល៖ ភាពគថ្លង់ និងអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ចុះផសោយេនៅេលើកាែសតភ្នំេពញ
បុ៉ស្តិ៍ ៃថ្ងទី៣ ែខមករា ឆាំ២០១៤)។ ្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពុជា។
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បនាប់ពីវាលពិឃាដ (ៃថ្ងទី៧ ែខមករា ឆាំ១៩៧៩)។
រូបភាពរេណៅ្ដសាកសពចំនួនពីរ ែដល្រតូវបានរុករកេឃើញបនាប់ពីការដួលរលំៃនរបបែខ្មរ្រកហមក្នុងឆាំ១៩៧៩។ រេណៅ្ដសាកសព្របមាណ ២មុឺន កែន្លង 
ស្ថតិេនៅតាមបណា្ដទីជនបទ។ បនាប់ពីឆំា១៩៧៩ អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបែខ្មរ្រកហម បាន្របែម្របមូលឆ្អងឹរបស់អ្នកជាទី្រសឡាញរ់បស់ខ្លនួែដលបានបាត់
បង់ជីវិត និងដាក់តម្កល់េនៅបូជនីយដានមួយស្ថតិេនៅែកបរផ្ទះសែមបងរបស់ខ្លនួ។ ទិវារំឭកអំពីការចងចំាដល់អដ្ឋធិាតុែដលបនសល់ពីរេណៅ្ដសាកសពទំាងអស់េនះ 

ែតងែត្រប្រពឹត្តិេធ្វើេឡើងេនៅៃថ្ងទី ២០ ែខ ឧសភា ែដល្រតូវបានសា្គល់ថាជា “ទិវាៃនការចងចំា”។
្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពុជា។
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 ចាប់តំាងពីទសវតរឆ៍ា្ន ំ១៩៧០មក ជេមា ះម្តងមា្ក លបានេកើតមានេឡើងរវាងកុមកុមុយនីស្តេវៀតណាម និងកម្ពុជា
បជាធិបេតយ។ ជេមា ះធ្ងន់ធ្ងរ បានេកើតមានេឡើងេ ពាក់កណា្ត លឆា្ន ំ១៩៧៧ េ េពលែដលកងកមា ំងែខរកហម បាន
បាញ់េផា ងនិងឈា នពានេខត្តមួយចំនួនរបស់េវៀតណាម។ បឈមេ នឹងការបំពានជាបន្តបនា្ទ ប់េនះ េវៀតណាមបានសេមច
ចិត្តតបតវញិ។ កងកមា ំងេវៀតណាមបានេជ តចូលេ ក្នុងែផ្នកនានាៃនរបបកម្ពុជាបជាធិបេតយេ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៧៧។ រហូត
មកដលែ់ខមករា ឆា្ន ១ំ៩៧៨ កងកមា ងំេវៀតណាមបានដកថយ។ ចាបតំ់ាងពែីខឧសភា ឆា្ន ១ំ៩៧៨ របប ប៉លុ ពត បានបង្កសងា្គ មេ
ភមូភិាគបព៌ូា រមួជាមយួនងឹការសមា បរ់ងា្គ លមកេលើេយាធាែខរកហមភមូភិាគបព៌ូា េដាយសារការបំផសុបផំលុសតអិារមណ៍ នងិ
ភាពភ័យខា ចចំេពាះការក ត់ៃផ្ទក្នុងបក។ សងា្គ មេនះ រមួបញ្ចូ លទំាងការវាយលុកឥតឈប់ឈរេ ក្នុងបេទសេវៀតណាម ែដល
នំាឲមានការកេកើតកមា ងំបឆាងំ េកាមការគំាទពេីវៀតណាម។ េ ក្នងុែខមថិនុា ឆា្ន ១ំ៩៧៨ េវៀតណាមបានចាបេ់ផ្តើមបាញេ់ផា ង
មកេលើកម្ពុជាបជាធិបតយវញិ និងេ ក្នុងែខតុលា ឆា្ន ំ១៩៧៨ េវៀតណាមបានចាប់េផ្តើមេរៀបចំការវាយបហារទង់ទាយ
ធំ។ េ ចុងបញ្ច ប់ េ ចុងែខធ្នូ ឆា្ន ំ១៩៧៨ កងកមា ំងេវៀតណាមបានចាប់េផ្តើមការវាយបហារទង់ទាយធំមកេលើរបប
កម្ពុជាបជាធិបេតយ។ កងកមា ំងេវៀតណាម និងកងកមា ំងបឆាំង គឺរណសិរសាមគ្គីសេងា្គ ះជាតិកម្ពុជា បានវាយសន្ធប់មក
េលើកងកមា ំងែខរកហម តាមរយៈការបាញ់េផា ង ការេបើបាស់កំាេភើងតូចធំ និងការពងាយកងកមា ំងេ ពាសេពញ
ទីតំាងបយុទ្ធជាេចើន។ តឹមរយៈេពល៣សបា្ត ហ៍ែតប៉ុេណា្ណ ះ កងកមា ំងេវៀតណាម និងរណសិរសាមគ្គីសេងា្គ ះជាតិកម្ពុជា 
បានចូលកាន់កាប់ទីកុងភ្នំេពញ គឺេ ៃថ្ងទី៧ ែខមករា ឆា្ន ំ១៩៧៩ េហើយក្នុងរយៈេពលតឹមែត១០ៃថ្ង កងកមា ំងទាំងពីរបានគប់
គងបេទសកម្ពុជាេស្ទើរែតទំាងសុង។ េវៀតណាម បានរមួចំែណកក្នុងការបេង្កើតរបបថីមួយ គឺរបបសាធារណរដ្ឋបជាមានិត
កម្ពជុា ែដលតូវបានបកាសជាផវូការេ ៃថ្ងទ១ី២ ែខមករា ឆា្ន ១ំ៩៧៩ េដាយមានសមមិត្ត េហង សំរនិ គជឺាបធាន, សមមតិ្ត 
ែប៉ន សុវណ្ណ គឺជានាយករដ្ឋមន្តី និងរដ្ឋមន្តីការពារជាតិ និងសមមិត្ត ហុ៊ន ែសន គឺជារដ្ឋមន្តីការបរេទស។
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ការពិត៖ កម្ពុជា និងេវៀតណាម៖ សាមគ្គី េយើងឈ្នះ។ េបើគានសាមគ្គីភាព េយើងចាញ់។ 
ផាំងផសព្វផសោយ បេង្កើតេឡើងេដាយសិលបករកម្ពុជា បងាញអំពីកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពេវៀតណាម បេណ្ដញែខ្មរ្រកហមេចញពី្របេទសកម្ពុជាក្នុងឆាំ១៩៧៩។ 

ផាំងផសព្វផសោយេនះ្រតូវបានេបាះពុម្ពេដាយ្រកសួងេឃាសនាការ ព័ត៌មាន និងវបបធម៌េនៅក្នុងទសវតសរ៍ឆាំ១៩៨០។ 
្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពុជា។
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កម្ពុជា



ក្នុង
ែខវចិ្ឆកិា ឆា្ន ១ំ៩៩៨ កុមអ្នកជនំាញៃនអង្គការសហបជាជាតិបានមកកាន់បេទសកម្ពជុា នងិបេទសៃថ េដើម កីណំត់អពំី
បេភទៃនឧកិដ្ឋកមែដលបានេកើតមានេ ក្នងុអឡុំងេពលៃនរបបែខរកហម។ អ្នកជនំាញបានរកេឃើញថា មានភស្តតុាង

  គប់គាន់េដើម បីញ្ជ ាកព់េីហតុផលេលើនតិវិធិីពហទណ្ឌ បឆំាងនងឹេមដកឹនាែំខរកហម។ ការែខងគនំតិគា្ន េលើមេធ បាយ
ដ៏លបំផុតេដើម ីបន្តនីតិវធិីពហទណ្ឌ  ក៏ដូចជា ជេមា ះែដលកំពុងបន្តេកើតមានេឡើងរវាងេយាធាែខរកហម និងរាជរដា្ឋ ភិបាលបាន
េធើឲមានការរំាងស្ទះដល់ដំេណើរការៃនកិច្ចខិតខំបឹងែបងេនះ។ ទីបំផុត េ ក្នុងឆា្ន ំ២០០៣ កិច្ចពមេព ងរវាងអង្គការសហ
បជាជាតិ និងរាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ពុជា តូវបានេធើេឡើង េដើម ីបេង្កើតអង្គជំនុំជមះវសិាមញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ែដលជាតុលាការ
ចមុះរវាងអង្គការសហបជាជាត ិនងិរាជរដា្ឋ ភបិាលកម្ពជុា។ ស្ថតិេកាមកចិ្ចពមេព ងេនះ កម្ពជុាបេង្កើតអង្គជនំុជំមះវសិាមញក្នងុ
តលុាការកម្ពជុាតាមលំនំាច បក់្នងុសុក។ ប៉ែុន្តតលុាការេនះនឹងបពឹត្តេ តាមបទដា្ឋ នអន្តរជាតិ នងិរមួបញ្ចូ លទំាងការកាតេ់ទាស
េមដកឹនាជំានខ់្ពស់ៃនរបបកម្ពជុាបជាធបិេតយ នងិអ្នកទទលួខសុតូវខ្ពស់បផំតុចេំពាះការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរេលើច បអ់ន្តរជាតិ 
និងច ប់ក្នុងសុក ែដលេកើតមានេឡើងក្នុងចេនា ះៃថ្ងទី១៧ ែខេមសា ឆា្ន ំ១៩៧៥ ដល់ៃថ្ងទី៦ ែខមករា ឆា្ន ំ១៩៧៩។ ចាប់តំាងពី

សាលាក្តីែខ្មរ្រកហម។ រូបថតមួយសន្លឹក ថតេនៅអង្គជំនំុជ្រមះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (ពីេឆ្វងេទៅសាំ) វីេល្លៀម ស្មីត អនុសហ្រពះរាជអាជាអន្តរជាតិ, តារីក អាប់ឌុលហាក់ 
ជំនួយការ្រពះរាជអាជាអន្តរជាតិ, េអន្រឌូ េខលី សហ្រពះរាជអាជាអន្តរជាតិ,  េសង បុ៊នឃាង ជំនួយការសហ្រពះរាជអាជាជាតិ និង ជា លាង សហ្រពះរាជអាជាជាតិ។ េអន្រឌូ េខលី បាន
បំេពញមុខងារជាសហ្រពះរាជអាជាអន្តរជាតិេនៅអង្គជំនំុជ្រមះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាប់ពីែខធ្នូ ឆាំ២០០៩ ដល់ែខក  ឆាំ២០១៣។ េលាកធាប់បានបំេពញមុខងារជាទី
្របឹកសោ្រពះរាជអាជាេនៅក្នុងសាលាក្តីឧ្រកិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិស្រមាប់អតីត្របេទសយូេហា្គសាវី។ ជា លាង គឺជាសហ្រពះរាជអាជាជាតិៃនអង្គជំនំុជ្រមះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។ 

េលាក្រសីបានចាប់េផ្តើមអាជីពែផ្នកចបោប់របស់ខ្លួនេនៅឯ្រកសួងយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជា និងមកទល់ឆាំ ២០១៩ េលាក្រសីបានបន្តបំេពញមុខងារជាសហ្រពះរាជអាជាជាតិ។
្របភពរូបភាព៖ បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពុជា។

តុលាការកាត់ទាសមដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មរ្រកហម (សាលាក្តីែខ្មរ្រកហម)

42 | អំេពើបល័យពូជសាសន៍ និងការសមា ប់រងា្គ លេ ក្នុងបវត្តិសាស្តពិភពេលាក

្រប
ទស

កម
្ពុជា



អង្គជនំុជំមះេនះចាប់េផ្តើមបតបិត្តកិារការងាររបស់ខនួមក េមដកឹនាែំខរកហមកពំលូៗចនំនួ៣របូ តូវបានកាតេ់ទាសនិងផ្តនា្ទ េទាស។ 
ននួ ជា អតតីអនេុលខាបកកមុយុនសី្តកម្ពជុា នងិ េខៀវ សំផន អតតីបមខុរដ្ឋកម្ពជុាបជាធបិេតយ តូវបានផ្តនា្ទ េទាសឲជាប់
ពន្ធនាគារអស់មយួជវីតិ ពបីទឧកិដ្ឋកមបល័យពជូសាសន៍ ឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនសុជាតិ ទេងើអមនសុធម៌ នងិការបពំារបំពាន
យ៉ាងធ្ងនធ់្ងរេលើអនសុញាកុងហឺែណវឆា្ន ១ំ៩៤៩។ ការសេមចផ្តនា្ទ េទាសែដលបានបពឹត្តេ ក្នងុែខវចិ្ឆកិា ឆា្ន ២ំ០១៨ តូវបានប្តងឹ
ឧទ្ធរណ៍តំាងពៃីថ្ងបកាសសាលកមមកេមះ៉ េនះេបើគតិេ តឹមៃថ្ងែដលេសៀវេ េនះតូវបានេរៀបេរៀងេឡើង។ េ ៃថ្ងទ៤ី ែខសីហា 
ឆា្ន ំ២០១៩ នួន ជា បានសា ប់េ ក្នុងអំឡុងេពលៃនការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ តបេ នឹងការវនិិច្ឆ័យនិងការផ្តនា្ទ េទាសរបស់អង្គជំនុំជមះ
សាលាដំបូង ចំេពាះសំណំុេរឿង០០២/០២។ េ ៃថ្ងទី១៣ ែខសីហា អង្គជំនុំជមះតុលាការកំពូលបានសេមចថា ការសា ប់របស់ 
ននួ ជា បញ្ច បរ់ាលប់ទឧកិដ្ឋតូវបានដាកេ់លើ ននួ ជា េហើយការសា បេ់នះក៏បញ្ច បរ់ាលដ់េំណើរការយុតា្ត ធកិារទំាងអសច់េំពាះ ននួ ជា 
េ មុខអង្គជនំុជំមះតលុាការកំពលូ។ េខៀវ សំផន េ ែតបន្តបណ្ត ងឹឧទ្ធរណ៍េលើការវនិចិ្ឆយ័ចេំពាះសំណំុេរឿង០០២/០២។ កំាង េហ្គកអាវ៊ 
េ ឌុច ែដលជាអ្នកទទលួខសុតូវខ្ពស់បផំតុេ មន្ទរីស-២១ តូវបានផ្តនា្ទ េទាសឲជាប់ពន្ធនាគារអស់មយួជវីតិ ពបីទឧកិដ្ឋកម
បឆំាងមនុសជាតិ និងការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរេលើអនុសញាទីកុងហឺែណវឆា្ន ំ១៩៤៩។

សំណួរពិភាកសោ
១) េតើកតា្ត អីខះែដលបង្ក ឬបេង្កើនហានិភ័យៃនអំេពើបល័យពូជសាសន៍?

២) េតើមានវធិីសាស្តអីខះែដលសង្គមអាចទប់សា្ក ត់ការកេកើតអំេពើបល័យពូជសាសន៍?

៣) េតើមានវធិីសាស្តអីខះ ែដលបុគ្គលអាចចូលរមួក្នុងការទប់សា្ក ត់ការកេកើតអំេពើបល័យពូជសាសន៍?

ពិនិតយេមើលសំណួរទាក់ទងនឹងេមេរៀន

សំណួរែដលមានចេម្លើយខ្លី

៤) េតើនរណាជាអ្នកេ កុមែខរកហមថា “ែខរកហម”?

៥) េ េពលែដលសេម្តចពះ នេរាត្តម សីហនុ ចូលរមួជាមួយែខរកហមក្នុងឆា្ន ំ១៩៧០ េតើសកមភាពរបស់ពះអង្គ
មានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចេម្តចចំេពាះកិច្ចបឹងែបងេជើសេរ ើសសមាជិកថីរបស់ែខរកហម?

៦) ចូរពិពណ៌នាអំពីេគាលបំណងរបស់បកកុមុយនីស្តកម្ពុជា?

៧) ចូរេរៀបរាប់ពីកុមមនុសែដលជាកុមេគាលេ របស់កម្ពុជាបជាធិបេតយ យ៉ាងេហាចណាស់ឲបាន៣បេភទ។

៨) រហូតមកដល់តឹមឆា្ន ២ំ០១៨េមដកឹនាកំពំលូែខរកហម៣របូតូវបានេចាទបកាន់, កាតេ់ទាស នងិផ្ទនា្ទ េទាសេដាយ
អង្គជំនុំជមះវសិាមញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។ េតើអ្នកទាំងេនាះគឺជានរណា េហើយតូវផ្តនា្ទ េទាសពីបទឧកិដ្ឋអីខះ?
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វាលពិឃាដក្នុង្របេទសកម្ពុជា (១៩៧៥-១៩៧៩) 
វាលពិឃាដក្នុង្របេទសកម្ពុជា (១៩៧៥-១៩៧៩)។ មជឈមណលឯកសារ
កម្ពុជា េ្របើ្របាស់្របព័ន្ធផា្កយរណបកំណត់ទីតាំងជាសកល (GPS) 

េដើមបីេដៅទីតាំងរេណៅ្ដសាកសព គួបផសំបែន្ថមេលើការងារចង្រកងឯកសារេនៅ
តាមមូលដានទូទាំង្របេទស។ សព្វៃថ្ង មជឈមណលឯកសារកម្ពុជា 
បានេដៅទីតាំងៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ចំនួន ៣៩០ កែន្លង ក្នុងេនាះ
រួមមាន   រេណៅ្ដសាកសព្របមាណជាង២មឺុនកែន្លង ែដលេកើតមានេនៅក្នុង
របបែខ្មរ្រកហម។ (មជឈមណលឯកសារកម្ពុជាបានផ្តល់និយមន័យ 
រេណៅ្ដសាកសពរួម ថាជារេណៅ្ដទាំងឡាយណាែដលមានសាកសពចំនួន
ចាប់ពី៤េឡើងេទៅ េទាះបីជារេណៅ្ដខ្លះអាចផ្ទុកសាកសពេលើសពី១០០០
ក៏េដាយ)។ បែន្ថមេលើសពីេនះេទៅេទៀត មជឈមណលឯកសារកម្ពុជា ក៏បាន
ចង្រកងឯកសារទាក់ទងនឹងគុកចំនួន ១៩៧ កែន្លង បនសល់ពីរបបកម្ពុជា
្របជាធិបេតយយ និងបូជនីយដានរំឭកពីអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ចំនួន 
៨១ទីតាំង។ (ទិន្នន័យ៖ េផង ពងសរ៉ាសុី, ែផនទី៖ លី កុកឆាយ)

44 | អំេពើបល័យពូជសាសន៍ និងការសមា ប់រងា្គ លេ ក្នុងបវត្តិសាស្តពិភពេលាក

្រប
ទស

កម
្ពុជា



បេទសកម្ពុជា | 45 

្រប
ទស

កម្ពុជា



ៃដចាប់ៃដ
បុរាណវិទូមួយរូបចាប់ៃដរបស់ជនរងេ្រគាះមាក់េនៅឯរេណៅ្ដសាកសព  ែដលផ្ទុកសាកសពចំនួន ៥០៦ ្រតូវបានរកេឃើញេនៅតំបន់កាេមនីសា េនៅែកបរតំបន់
ស្វ័រនីក ក្នុងសាធារណរដ្ឋ្រសឹបសា្ក។ រូបភាពេនះ្រតូវបានថតេដាយអ្នកថតរូបជនជាតិបូស្នុ ី ែដលលបីលបោញលំដាប់ពិភពេលាក គឺេលាក ថារីក សាមា៉រា៉ហ៍ ែដលជា
អ្នកចង្រកងឯកសារអំពីសំណល់ៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ែដលេកើតមានេឡើងេនៅក្នុងទី្រកុង្រសុី្រប៊ ីនីសា ្របេទសបូស្នុ ី-ហឺហសីេហា្គវីន។ រូបថតរបស់
េលាក ្រតូវបានដាក់តាំងពិព័រណ៌េនៅវិចិ្រតសាល សារមន្ទីរ និងទីតាំងសាធារណៈ ដ៏លបីេឈាះជាេ្រចើន េនៅទូទាំងពិភពេលាក។ រូបភាពេនះ្រតូវបាន្របគល់
ជាអំេណាយដ៏សបបុរសមកកាន់មជឈមណលឯកសារកម្ពុជា េដើមបីជារូបបងាញេនៅក្នុងជំពូកេសៀវេភៅស្តីពីស្រងា្គមេនៅក្នុងអតីតយូេហា្គសាវី និងបូស្នុី-ហឺហសីេហា្គវីន។ 

រកសោសិទ្ធិ្រគប់ែបបយា៉ងេដាយេលាក ថារីក សាមា៉រា៉ហ៍។
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បណិត លី សុខឃាង

្របេទសបូស្នុី-ហឺហសឺេហា្គវីន បាន្របកាសអធិបេតយយភាពរបស់ខ្លួនពី្របេទសយូេហា្គសាវី
េនៅក្នុងែខតុលា ឆាំ១៩៩១។ េដាយមានការគាំ្រទពីសំណាក់រដាភិបាលែស៊ប និងមុ៉ងេត
េណេ្រហា្គ កងជីវពល បូស្នុី-ែស៊ប បានចាប់េផ្តើមតសូ៊្របដាប់អាវុធក្នុងេគាលបំណងបំែបក
សាធារណរដ្ឋេទៅតាម្រកុមជាតិពន្ធនីុមួយៗ។ េមដឹកនំាែស៊បៃនតំបន់ផាច់ខ្លនួទំាងេនះ បាន
ចាត់ទុក្របជាជនមូស្លីម-បូស្នុី ្រកូអាត-បូស្នុី (កាន់សាសនាកាតូលិក) ថាជាឧបសគ្គចំេពាះ
ការបេង្កើតជារដ្ឋែស៊ប។ កតាេនះ បេង្កើតបានជាេគាលនេយាបាយលុបបំបាត់ជាអចិៃ្រន្តយ៍ 
ឬការេបាសសមាតជាតិពន្ធុ ែដលជាជនជាតិ បូស្នុី-មូស្លីម និងជនជាតិ បូស្នុី-្រកូអាត។

អស់រយៈេពលជាេចើនសតវតរក៍នងមក តបំនយូ់េហា្គ សា វ ីគជឺាជមកៃនសាសនា នងិវប ធម៌ចមុះ។ 
សាសនាឥសា ម សាសនាគិស្តែបបបរុាណ សាសនារ ៉មំុូាងកាតលិូក នងិសាសនាគិស្តបូេតស្តង់ 

ក៏ដចូជាសាសនាជហី ពមទាងំសាសនាធំៗដៃទេទៀត បានរកីរាលដាលពាសេពញតំបន។់ េ េពលខះអ្នកកាន់
សាសនាទំាងេនាះ បានបមលូផ្តុគំា្ន ជាសហគមនយ៉៍ាងជតិស្នទិ្ធេទៀតផង។ េទាះបីជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏បេទស
យូេហា្គ សា វ ីេទើបែតកេកើតេឡើងជាពះរាជាណាចកែសប៊, កូអាត នងិសេូវនី បនា្ទ បព់សីងា្គ មេលាកេលើកទ១ី
ែតប៉េុណា្ណ ះ។ បនា្ទ បព់សីងា្គ មេលាកេលើកទ២ីកនងផតុេ  បេទសេនះបានប្តរូេ ជារដ្ឋកមុយុនសី្ត ែដលេកាយមក
តូវបានសា្គ ល់ថាជាសហព័ន្ធសាធារណរដ្ឋសង្គមនយិមយេូហា្គ សា វ។ី សហពន័្ធសាធារណរដ្ឋសង្គមនយិមយេូហា្គ សា វ ី
រមួបញ្ចូលបេទសសាធារណរដ្ឋចនំនួ ៦ គ ឺបសូ្នុ-ីហឺហីេហា្គ វនី, កូអាសីុ, ម៉ាេសដា ន, ម៉ងុេតេណេហា្គ , ែស៊ប នងិ
សេូវនី នងិេខត្តចនំនួពរីេទៀតគឺ កសូូវ ៉ ូនងិវ ៉ចូ្ចវ ៉ឌូណីា។ ចាបព់ឆីា្ន ១ំ៩៥៣ ដលឆ់ា្ន ១ំ៩៨០ បធានាធបិត ីចសូឹប 
បូហទីត ូបានគប់គងសហពន័្ធសាធារណរដ្ឋសង្គមនយិមយេូហា្គ សា វ ីតាមែបបផា្ត ចក់ារ ែដលបានទបស់ា្ក តក់ារ
ែបងែចកយា៉ងខា ំងកា  ក្នុងចំេណាមកុមជាតិពន្ធុេ ក្នុងបេទស មិនឲឈានដល់ការេកើតមានជេមា ះហិង ។ 
បនា្ទ បព់មីរណភាពរបស់ ទតី ូបេទសយូេហា្គ សា វបីានផា ស់ប្តរូេ ជាសហព័ន្ធសាធារណរដ្ឋរហូតដលឆ់ា្ន ១ំ៩៩២ 
េ េពលែដលសងា្គ មរវាងជាតិពន្ធុបានេកើតមានេឡើង និងនាំេ រកការែបកបាក់រដ្ឋយូេហា្គ សា វ។ី

្របេទស បូស្នុី-
ហឺហសីេហា្គវីន
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 បនា្ទ បព់ ីទតី ូទទលួមរណភាព វបិត្តេិសដ្ឋកចិ្ចនងិភាពចលាចលក្នងុបេទសបានបង្កេ ជាចលនាជាតិនយិមក្នងុចេំណាមកុម
ជាតពិន្ធធុំៗ ។ ែស៊ប, កូអាត, សេូវនី នងិកុមជាតពិន្ធធុំៗ ដៃទេទៀត បានចាបេ់ផ្តើមទាមទារឯករាជភាពពរីដ្ឋសហពន័្ធ។ ការកេកើត
េឡើងនូវចលនាជាតិនិយមនិងការែបកបាក់រដ្ឋយូេហា្គ សា វ ីបាននាំឲមានសងា្គ មនិងការេងើបបះេបារជាបន្តបនា្ទ ប់ េ ក្នុងអតីត
សាធារណរដ្ឋយូេហា្គ សា វ ីែដលឈានេ ដល់ការបពឹត្តអេំពើអមនសុធម៌ដ៏ៃពៃផ ការសមា បរ់ងា្គ ល នងិអេំពើបល័យពជូសាសន។៍

 បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី បានបកាសអធិបេតយភាពរបស់ខួនពីយូេហា្គ សា វ ីេ ក្នុងែខតុលា ឆា្ន ំ១៩៩១។ េ ក្នុងែខឧសភា 
ឆា្ន ១ំ៩៩២ ការេបាះេឆា្ន តមយួតូវបានេរៀបចំេឡើង ែដលនំាឲមានការបកាសឯករាជភាព។ េដាយមានការគំាទពសំីណាករ់ដា្ឋ ភបិាល
ែស៊ប នងិម៉ងុេតេណេហា្គ  កងជវីពល បសូ្នុ-ីែស៊ប បានចាបេ់ផ្តើមតស៊ូបដាបអ់ាវធុក្នងុេគាលបណំងបែំបកសាធារណរដ្ឋេ តាម
កុមជាតពិន្ធនុមីយួៗ។ តបំនប់សូ្នុ-ីែស៊ប បានវវិដ្ដេ ជាែផ្នកមយួៃនការផា្ត ចខ់នួក្នងុនាមជាសាធារណរដ្ឋែស៊ប។ េមដកឹនាែំស៊បៃន
តបំនផ់ា្ត ចខ់នួទាងំេនះ បានចាតទ់កុបជាជនមសូមី-បសូ្នុ ីកូអាត-បសូ្នុ ី(កានស់ាសនាកាតូលិក) ថាជាឧបសគ្គចេំពាះការបេង្កើត
ជារដ្ឋែស៊ប។ កតា្ត េនះ បេង្កើតបានជាេគាលនេយាបាយលុបបំបាត់ជាអចិៃន្តយ៍ ឬការេបាសសមា តជាតិពន្ធុ

(៣) ែដលជាជនជាតិ 
បូស្នុី-មូសីម និងជនជាតិ បូស្នុី-កូអាត។ ជនជាតិ បូស្នុី-មូសីម និងជនជាតិបូស្នុី-កូអាតរាប់មុឺននាក់តូវបានឃុំខួនេ ក្នុងជំរ ំ
ឃុំឃំាង ជាកែនងែដលអ្នកទាំងេនាះតូវបានរេំលាភបំពាន បងត់អាហារ និងសមា ប់។ អំេពើរេំលាភេសពសន្ថវៈនិងទារណុកម 
បានេកើតមានជាទូេ េ ក្នុងជំរឃំុំឃំាងទាំងេនះ។

 ពឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយេ ក្នុងយុទ្ធនាការេបាសសមា តកុមជាតិពន្ធុរបស់ែស៊ប បានេកើតមានេ ជុំវញិទីកុង
សីុប៊ីនីសា ែដលជាទីតំាងដ៏សំខាន់សមាប់ជនជាតិែស៊ប ពីេពាះទីតំាងយុទ្ធសាស្តេនះស្ថិតេ ក្នុងតំបន់គប់គងរបស់ជន
ជាតែិស៊ប។ ការសមា បរ់ងា្គ លនងិសា្ថ នភាពេ ក្នងុទីកុងសុីបី៊នសីា បានជរំញុឲអង្គការសហបជាជាតិបកាសថា ទីកុងសុីបី៊នសីា
គឺជាទីតំាងសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ជេមា ះ បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី េ ែខេមសា ឆា្ន ំ១៩៩៣។ េចតនាៃនការបកាសរបស់អង្គការ
សហបជាជាតិ តូវបានេធើេឡើងេដើម ីធានាឲបាននូវទីតំាងសុវត្ថិភាពមួយសមាប់ជនសុីវលិែដលេភៀសខួនេចញពីសងា្គ ម។ 
េយាងតាមេសចក្តសីេមចេលខ៨១៩ របស់កុមបឹក សន្តសុិខអង្គការសហបជាជាតបិានឲដងឹថា ទីកុងសុីបី៊នសីានឹងរចួផតុ
ពីការវាយបហារបដាប់អាវធុរបស់កងទ័ព ឬអំេពើបទូស្តរា៉យេផងៗ។ យ៉ាងណាក៏េដាយ កងកមា ំង បូស្នុី-ែស៊ប េ ែត
វាយបហារេលើតបំនជ់ុវំញិទីកុងសុីបី៊នសីាដែដល។ ការសមា ប់តូវបានបពឹត្តេឡើងេដាយកងេយាធា បសូ្នុ ីេដាយមានការបញ្ជ ា
ពីសំណាក់ រា៉ត់កូ ម៉ា ឌិក។ ក្នុងរយៈេពលតឹមែត៥ៃថ្ង ទាហានែស៊បបានសមា ប់ជាបព័ន្ធេលើបុរសនិងកុមារាចំនួន៧ពាន់នាក់
េ តាមវាលែស សាលាេរៀន និងឃា ំងផ្ទុកទំនិញ។

 សងា្គ មែដលេកើតមានបនា្ទ ប់ពីការដួលរលំសហព័ន្ធយូេហា្គ សា វបីានចាប់េផ្តើមេ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៩១ េដាយមានការបកាស
ឯករាជភាពរបស់សូេវនី។ េ ចេនា ះឆា្ន ំ១៩៩២និងឆា្ន ំ១៩៩៩ ជេមា ះបានេកើតមានេ កូអាសីុ បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី និងកូសូវ ៉។ូ 
េ ចេនា ះឆា្ន ំ២០០០និង២០០១ ម៉ាេសដា នជួបបទះនូវជេមា ះៃផ្ទក្នុងជាមួយនឹងកុមបះេបារជនជាតិអាល់បានី។

(៣)  ការេបាសសមា តជាតិពន្ធុ មិនតូវបានកំណត់ថា ជាឧកិដ្ឋកមដាច់េដាយែឡកេកាមច ប់អន្តរជាតិេទ។ េទាះបីជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏ការេបាសមា តជាតិពន្ធុេនះ
រមួបញ្ចូ លអេំពើទំាងឡាយណាែដលជាការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរេលើច បសិ់ទ្ធមិនសុ នងិច បម់នសុធមអ៌ន្តរជាតិ ែដលអាចមាននយ័េសើនងឹអេំពើសមា បរ់ងា្គ ល 
ដូចជាឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិជាេដើម។
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(៤)  ឧកិដ្ឋកមសងា្គ មសំេ េលើបទឧកិដ្ឋកមទំាងឡាយណាបពឹត្តេ េលើជនរងេគាះែដលជាយុទ្ធជននិងជនសុីវលិ។ េ ក្នុងជេមា ះបដាប់អាវធុអន្តរជាតិ 
អនសុញាទីកុងហឺែណវឆា្ន ១ំ៩៤៩ បានការពារដល់ (១) សមាជកិកងកមា ងំបដាបអ់ាវធុែដលមានជងំឬឺរងរបសួេ សមរភូម។ិ (២) សមាជកិៃនកងកមា ងំបដាប់
អាវធុែដលមានជងំ ឺរងរបសួ ឬលចិនាវាេ េលើសមុទ។ (៣) េឈើយសឹក។ (៤)បគុ្គលែដលទទលួបានការការពារ រមួមានបគុ្គលិកសខុាភបិាល នងិ (៥)ជនសុវីលិ។

(៥)  ឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិ រមួបញ្ចូ លអំេពើទំាងឡាយណាែដលជាែផ្នកមួយៃនការវាយបហារ ែដលរកីរាលដាល ឬមានទមង់ជាបព័ន្ធ េផា្ត តជាសំខាន់េលើ
កុមបជាជនសុីវលិ។

 ជាេចើនឆា្ន ំេកាយមក តុលាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់អតីតបេទសយូេហា្គ សា វ ីបានរកេឃើញថាបុគ្គលជាេចើនមាន
ពិរទុ្ធភាពេលើឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម(៤) ឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិ(៥) និងអំេពើបល័យពូជសាសន៍។ តុលាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិ
សមាប់អតីតបេទសយូេហា្គ សា វ ីនិងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ែដលេបើកសវនាការសា្ត ប់ក្តីស្តីអំពីជេមា ះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ) 
បានរកេឃើញថាការសមា ប់បុរសនិងកុមារា ជនជាតិបូស្នុី-មូសីមចំនួនជាង៨ពាន់នាក់ ជាអំេពើបល័យពូជសាសន៍ បនា្ទ ប់ពី
កងកមា ំងែស៊បបានដេណ្ត ើមកាន់កាប់ទីកុងសីុប៊ីនីសា។

សំណួរពិភាកសោ
១) េ ៃថ្ងទ១ី៥ ែខតលុា ឆា្ន ១ំ៩៩១ បសូ្នុ-ីហឺហីេហា្គ វនី បានបកាសអធបិេតយភាពរបស់ខនួពីបេទសយូេហា្គ សា វ ី

នងិបនា្ទ បម់កបកាសនវូឯករាជភាព។ េតើេយាធា បសូ្នុ-ីែស៊ប មានបតកិមចេំពាះពឹត្តកិារណ៍េនះយ៉ាងដចូេម្តចខះ?

២) ចលនាដ៏សំខាន់មួយេ ក្នុងជេមា ះ បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី េកើតមានេ ជុំវញិទីកុងសីុប៊ីនីសា។ 
េតើមានអីេកើតេឡើងខះេ ទីកុងេនះ?

៣) កុមបឹក សន្តិសុខអង្គការសហបជាជាតិ បានបេង្កើតតុលាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់អតីតបេទសយូេហា្គ សា វ ី
េដើម ីជំនុំជមះេទាសេលើបុគ្គលទំាងឡាយណាែដលទទួលខុសតូវេលើការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរេលើច ប់មនុស
ជាតិអន្តរជាតិ ែដលបពឹត្តេឡើងេ ក្នុងែដនដីៃនអតីតបេទសយូេហា្គ សា វ ីចាប់តំាងពីឆា្ន ំ១៩៩១។ េតើមានបទ 
ឧកិដ្ឋកមណាខះ ែដលតុលាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់អតីតបេទសយូេហា្គ សា វបីានេលើកយកមកជំនុំជមះ?

ពិនិតយេមើលសំណួរទាក់ទងនឹងេមេរៀន

បណ្ដុំអគារលំេនៅដានមួយក្នុងចំេណាមអគារជា
េ្រចើនេទៀត េនៅក្នុងទី្រកុងសារ៉ាេយ៉វូ៉ (រដ្ឋធានីៃន្របេទស
បូស្នុី-ហឺហសីេហា្គវីន) ែដល្រតូវបានបំផាញេនៅក្នុង
អំឡុងស្រងា្គមេនៅក្នុង្របេទសបូស្នុី-ហឺហសីេហា្គវីន។ 
រូបភាព្រតូវបានថតេដាយ ពលបាល ល្វីស ្របី៊េសសុី 
កងទ័ពេជើងអាកាសសហរដ្ឋអាេមរិក។
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បនា្ទ ប់ពីសងា្គ មេលាកេលើកទី១បានបញ្ច ប់ បេទសយូេហា្គ សា វបីានកេកើតជាពះរាជាណាចកែស៊ប, កូអាត និងសូេវនី។ 
បេទសេនះបានេបើបាស់េឈា ះ យូេហា្គ សា វ ី េ ក្នុងឆា្ន ំ១៩២៩ េហើយេកាយមកេទៀត បេទសេនះបានផា ស់ប្តូរេ

ជាសហព័ន្ធមួយែដលរមួបញ្ចូ លសាធារណរដ្ឋចំនួន៦គឺ ែស៊ប, កូអាត, បូស្នុី-មូសីម, អាល់បានី, សូេវនី និងរដ្ឋដៃទេទៀត។ 
តបំនេ់នះគជឺាជមកៃនសាសនា នងិវប ធម៌ចមុះដ៏សម រូែបប។ សាសនិកឥសា ម, សាសនិកគិស្តែបបបរុាណ, សាសនិករ ៉មុំូាង
កាតូលិក និងសាសនិកគិស្តបូេតស្តង់ ក៏ដូចជាសាសនិកជីហ ពមទាំងសាសនិកៃនសាសនាធំៗដៃទេទៀត បានរកីសាយ
ភាយពាសេពញតំបន់េនះ េហើយជួនកាលបានបមូលផ្តុំគា្ន ជាសហគមន៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធេទៀតផង។

 បនា្ទ ប់ពីសងា្គ មេលាកេលើកទី២ បេទសេនះបានេជើសយករបបកុមុយនីស្តេដើម ីបេមើដល់មេនាគមន៍វជិា្ជ របស់ខួន។ 
េកាមរបបគប់គងរបស់េសនាបមុខ ចូសិប បូហទីតូ ឯករាជភាពៃនសាធារណរដ្ឋដៃទេទៀតរបស់បេទសយូេហា្គ សា វ ីនឹង
អាចបងួបបងួមបានេ េកាមរដា្ឋ ភិបាលដ៏រងឹមាំមួយ ែដលគប់គងេដាយបកកុមុយនីស្ត និងដឹកនាំេដាយ ទីតូ។

 ក្នុងឆា្ន ំ១៩៦៣ យូេហា្គ សា វបីានផា ស់ប្តូរេឈា ះេ ជា សហព័ន្ធសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមយូេហា្គ សា វ ីែដលមាន ទីតូ ជា
បធានាធិបតីអស់មួយជីវតិ។ ទសនៈយល់េឃើញខាងបវត្តិសាស្តទាក់ទងនឹងការគប់គងរបស់ ទីតូ េលើយូេហា្គ សា វ ីគឺមាន
ភាពខសុៗពគីា្ន ។ ចាបតំ់ាងពេីពលែដល ទតី ូេឡើងកានអ់ណំាចរហតូដលេ់ពលទទលួមរណភាពេ ក្នងុឆា្ន ១ំ៩៨០ ទតីូតូវបានេគ
ចាតទ់កុថាជាេមដកឹនាផំា្ត ចក់ារ។ យ៉ាងណាមញិ រដា្ឋ ភបិាលរបស់ ទតី ូក៏តូវបានទទលួសា្គ ល់ថា ជារដា្ឋ ភបិាលែដលមានសមត្ថភាព
ក្នុងការរក បាននូវសន្តិហវជិ្ជមានក្នុងចំេណាមបជាជាតិរបស់សហព័ន្ធយូេហា្គ សា វ។ី េទាះបីជារដា្ឋ ភិបាលរបស់ ទីតូ បានអនុវត្ត
េគាលនេយាបាយែបបមជ ការយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏ ទីតូ បានដាក់េចញនូវេគាលនេយាបាយែបបវមិជ ការ ែដលកុមេមដឹកនាំ
េ ក្នុងតំបន់និងក្នុងបេទសទទួលបាននូវស័យភាពយ៉ាងេចើនក្នុងការបំេពញភារកិច្ចរបស់ខួន។ ការដឹកនាំរបស់ ទីតូ អាចធានា
បាននូវ “ការរស់រានៃនកុមជាតិពន្ធុនិងភាសាែដលមានលក្ខណៈចមុះ”។

 ការគប់គងរបស ់ទតី ូអាចេ ឋតិេថរបាន េដាយសារការេបើបាស់វធិគីាបសង្កតែ់ផ្នកេយាធា នងិ នគរបាល ែដលកណំត់
បទដា្ឋ នមយួសមាប់ចក្ខវុស័ិយរបស់អ្នកដកឹនា ំក្នងុការគប់គងនាេពលអនាគត។ មនសុមួយចនំនួេជឿជាកថ់ា វធិសីាស្តបឆំាងនងឹ
លទ្ធិបជាធិបេតយ ក៏ដូចជា បឆំាងនឹងទំេនើបកមក្នុងអំឡុងៃនការគប់គងរបស់ ទីតូ គឺជាកតា្ត ជំរញុឲមានការែបកែខ្ញក
បេទសយូេហា្គ សា វ ីនិងសងា្គ មសុីវលិបងូរឈាមែដលេកើតមានជាបន្តបនា្ទ ប់។ ទីតូ ពុំបានបណ្តុ ះអ្នកបន្តតំែណងរបស់ខួនេទ។ 
ចំែណកឯការដឹកនាំបន្តពី ទីតូ គឺអនុវត្តតាមរេបៀបវារៈនេយាបាយែបបជាតិនិយមចាស់គំរលឹ ែដលេផា្ត តេលើការបកួតបែជងក្នុង
តបំនន់ងិរវាងកុមជាតពិន្ធ។ុ ក្នងុែខមករា ឆា្ន ១ំ៩៩០ បកកមុយុនសី្តបានេបះសាំេ តាមជាតិសាសន៍នមីយួៗ។ ភាពេបះសាំៃន
បកកមុយុនសី្តយូេហា្គ សា វ ីជរំញុឲមានការបកាសឯករាជភាព េដាយសេូវនីចាបេ់ផ្តើមមនុបងស់ េហើយេកាយមកេទៀតគឺកូអាសីុ 
េ ក្នុងរដូវេ ្ត ឆា្ន ំ១៩៩០។ បនា្ទ ប់ពីការបកាសឯករាជភាពរបស់សូេវនី និងកូអាសីុ ពីយូេហា្គ សា វ ីភាពេបះសំាបានេកើត
មានេឡើងរវាងសមាជិកែស៊បៃនសភារបស់ បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី ជាមួយនឹងសមាជិករដា្ឋ ភិបាលក្នុងតំបន់ដៃទេទៀត និងជា
ចុងេកាយមានការបេង្កើតជាសាធារណរដ្ឋសឹបសា្ក ។ បន្តិចេកាយមក បកបជាជនកូអាសីុេ ក្នុងបូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី 
បានបំែបកខួនេចញពីសាធារណរដ្ឋ បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី និងបកាសបេង្កើតសហគមន៍កូអាសីុ  ហឺហីុ-បូស្នុី វញិ។
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 ៃថ្ងទ១ី៥ ែខតលុា ឆា្ន ១ំ៩៩១ បសូ្នុ-ីហឺហីេហា្គ វនី បានបកាសអធបិេតយភាពរបស់ខនួពយូីេហា្គ សា វ ីនងិបនា្ទ បម់កបានេធើ
បជាមតិេដើម ឯីករាជភាព។ ជនជាត ិបសូ្នុ-ីែស៊ប ភាគេចើនបានេធើពហកិារមិនចលូរមួក្នងុការេធើបជាមតិ ក៏ប៉ែុន្តបជាជនបូស្នុ-ី
ហឺហីេហា្គ វនីភាគេចើនបានចលូរមួេធើបជាមតបិានគាំទឯករាជភាព ែដលតូវបានបកាសេ ៃថ្ងទ៣ី ែខមនីា ឆា្ន ១ំ៩៩២។ ភា មៗ
បនា្ទ បព់កីារបកាសឯករាជភាព េយាធា បសូ្នុ-ីែស៊ប បានបមូលផ្តុនំងិទទលួបានការគំាទពសីមាជកិ បសូ្នុ-ីែស៊ប ៃនកងកមា ងំ
បដាប់អាវធុបជាជនយូេហា្គ សា វ។ី

 េដាយមានការគំាទពកីងកមា ងំបដាបអ់ាវធុបជាជនយេូហា្គ សា វ ីកងទព័ ឬកងជវីពល បសូ្នុ-ីែស៊ប, បានកានក់ាបេ់លើមយួ
ែផ្នកធំៃន បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី ក្នុងនាមជាតំបន់ឯករាជែស៊ប ៃន បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី (សាធារណរដ្ឋសឹបសា្ក ) ែដលមានភាព
េសា ះតង់េ នឹងបេទសែស៊ប និងជាែផ្នកមួយៃនបេទសេនះ។ េ ែផ្នកនេយាបាយជួរមុខ បកបជាធិបេតយែស៊បបានបេង្កើត
ជាតបំនស់យ័តកាជីណា។ តបំនភ់មូសិាស្តេនះរមួបញ្ចូ លតបំនស់យ័តកាជីណា គជឺាែផ្នកមយួៃនការបកាសរបស់សាធារណរដ្ឋ
ែស៊ប ឬសាធារណរដ្ឋសឹបសា្ក ។ េមដឹកនាំបកបជាធិបេតយែស៊ប ចាត់ទុកបជាជន បូស្នុី-មូសីម និង បូស្នុី-កូអាត 
ែដលរស់េ ក្នុងតំបន់ទំាងេនះ េហើយែដលតូវបានអះអាងថាជាែផ្នកមួយៃនសាធារណរដ្ឋែស៊បែដរេនាះ ថាជាឧបសគ្គចំេពាះ
ការបេង្កើតរដ្ឋែស៊បែដលខួនបានបកាស។ កតា្ត េនះបេង្កើតឲមានេគាលនេយាបាយចមុះអចិៃន្តយ៍ ឬការេបាសសមា តជាតិពន្ធុ 
មកេលើបជាជន បសូ្នុ-ីមសូមី នងិ បសូ្នុ-ីកូអាត េស្ទើរែតទំាងសុង។ ការដឹកនារំបស់កុមជាតនិយិម បសូ្នុ-ីែស៊ប បានចាតទ់កុកុម 
បូស្នុី-មូសីម និង បូស្នុី-កូអាត ថាជាកុមជុលនិយម ែដលមានេចតនាបពឹត្តអំេពើបល័យពូជសាសន៍េលើបជាជនែស៊ប
ៃន បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី។

រូបថតៃនអតីត្របធានាធិបតីសូេវៀត នីគីតា ្រគូសស័ហ្វ (១៩៥៨-១៩៦៤) េធ្វើទសសនកិច្ចេនៅសភាកងទ័ពេជើងទឹកសូេវៀត ជាមួយនឹងអតីត្របធានាធិបតីយូេហា្គសាវី ចូសសិប 
្របូហសទីតូ (១៩៥៣-១៩៨០) ។ រូបភាពេនះ្រតូវបានថតេដាយ ដានីឡូ ស្កហ្វីក។ ្របភពរូបភាព វីគីមីឌា ខមមិនស៍ (Wikimedia Commons)។
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 កងកមា ំងរដា្ឋ ភិបាលបូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី មានបំពាក់
អាវធុតិចតួច េហើយមិនបានេត មខួនចំេពាះជេមា ះជាមួយ
េយាធាៃនសាធារណរដ្ឋសឹបសា្ក  ឬកងេយាធាែស៊បេឡើយ។ 
កងជីវពលែស៊ប ែដលមានការគំាទពីកងកមា ំងបដាប់អាវធុ
ែស៊ប បានកាន់កាប់មួយភាគធំៃនបូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី េហើយ
កងកមា ំងេនះបានចាត់វធិានការ និងអនុវត្តេគាលនេយាបាយ
ែដលអាចចាត់ទុកថា គឺជាការលុបបំបាត់កុមជាតិពន្ធុបឆំាង
នងឹបជាជនបសូ្នុ-ីមសូមី នងិបសូ្នុ-ីកូអាត។ ជាទេូ  ការេបាស
សមា តជាតិពន្ធុសំេ េលើការសមា ប់ ការផា ស់ទីេដាយបង្ខំ 
ការបំផិចបំផា ញទពសម ត្តិ និងទេងើដៃទេទៀត ឬការគំរាម
កំែហងែបបហិង  ក្នុងេគាលបំណងផា ស់ប្តូរសមាសភាពៃន
ជាតិពន្ធុេ ក្នុងែដនដីមួយ។

 បជាជនរាប់ពាន់នាក់តូវបានសមា ប់យ៉ាងៃពៃផ  េដាយ
ែផកេលើអត្តសញាណជាតិពន្ធុ។ ចំែណកបជាជនរាប់លាននាក់
េទៀត តូវបានផា ស់ទីលំេ ។ បជាជនបូស្នុី-មូសីម តូវបានចាត់ទុកថាជា “ជនក ត់” និង “អ្នកផា្ត ច់ខួន” េដាយែផកេលើ
មលូដា្ឋ នជាតពិន្ធ ុសាសនា នងិទនំាកទ់នំងបវត្តសិាស្តជាមយួនងឹបជាជន បសូ្នុ-ីមសូមី េ ក្នងុតបំន។់ តាមរយៈការេធើសកមភាព
យ៉ាងអមនុសជាបព័ន្ធែបបេនះ បជាជនបូស្នុី-មូសីមតូវបានវាយបហារ និងទទួលរងអំេពើសមា ប់រងា្គ លយ៉ាងៃពៃផ។ 
ការសមា ប់ជាបព័ន្ធ ការរេំលាភេសពសន្ថវៈ និងអំេពើទារណុកម តូវបានបពឹត្តេឡើងក្នុងេគាលបំណងផា ស់ទី ឬលុប
បំបាត់បជាជនបូស្នុី-មូសីមទាំងសុង។

 សូបូដាន មីឡូេសវកិ គឺជាបធានាធិបតីែស៊បពីឆា្ន ំ១៩៨៩ដល់ឆា្ន ំ១៩៩៧ និងជាបធានាធិបតីៃនសហព័ន្ធសាធារណរដ្ឋ
សង្គមនិយមយូេហា្គ សា វ ីពីឆា្ន ំ១៩៩៧ដល់ឆា្ន ំ២០០០។ ការេឡើងកាន់អំណាចរបស់ មីឡូេសវកិគឺសបេពលៃនការេកើនេឡើងៃន
ចលនាជាតិនិយមែស៊បក្នុងទសវតរឆ៍ា្ន ំ១៩៨០ និងទសវតរឆ៍ា្ន ំ១៩៩០ េហើយក្នុងនាមជាបធានាធិបតីែស៊ប និងយូេហា្គ សា វកី្នុង
អំឡុងេពលប៉ុនា នឆា្ន ំេនាះ មីឡូេសវកិ បានដាក់េចញនូវរេបៀបវារៈជាតិនិយមជុល ែដលញុះញង់ឲមានការរកីរាលដាលៃនការ
េបាសសមា តជាតពិន្ធ។ុ េ េពលែដលបជាជនបសូ្នុ ី(មសូមី) នងិកូអាតៃនបសូ្នុ-ីហឺហីេហា្គ វនី េបាះេឆា្ន តផា្ត ចខ់នួពយូីេហា្គ សា វ ី
មីឡូេសវកិ បានគាំទេយាធាែស៊ប និងកងេយាធាែដលទទួលខុសតូវចំេពាះអំេពើេឃារេ មួយចំនួនបឆាំងនឹងជនសុីវលិ។ 
តាមរយៈការគំាទរបស់មីឡូេសវកិ ក៏ដូចជាការគំាទរបស់រដា្ឋ ភិបាលនិងកងកមា ំងបដាប់អាវធុែស៊ប េយាធាបូស្នុី-ែស៊ប បាន
បពឹត្តអំេពើេឃារេ េ ពាសេពញបេទសបូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី។

 រា៉ដូវា៉ន់ ការា៉ដហិុក គឺជាអ្នកនេយាបាយបូស្នុី-ែស៊បមួយរបូ ែដលកាន់តំែណងជាបធានាធិបតីៃនសាធារណរដ្ឋសឹបសា្ក  
ក្នងុអឡុំងសងា្គ មបសូ្នុ។ី ការាដ៉ហីក បានចលូរមួបេង្កើតបកបជាធបិេតយែស៊បេ ក្នងុឆា្ន ១ំ៩៨៩ ក្នងុេគាលបំណងបងួបបងួម
សហគមនែ៍ស៊ប។ បកបជាធបិេតយែស៊ប បានដេណ្ត ើមយក នងិបកាសែដនអធបិេតយភាពែស៊ប េ ក្នងុបសូ្នុ-ីហឺហីេហា្គ វនី។ 
ការា៉ដហិុក តូវបានេបាះេឆា្ន តេជើសតំាងជាបធានាធិបតីៃនសាធារណរដ្ឋសឹបសា្ក នាេពលបន្តិចេកាយមក បនា្ទ ប់ពីការកាត់

ការគាស់រេណៅ្ដសាកសពរួមេនៅទី្រកុង្រសុី្រប៊ីនីសា ្របេទសបូស្នុី េនៅែខកក្កដា ឆាំ 
២០០៧។ រូបភាពថតេដាយ៖ ែកវ ដាសុលី, បណ្ណសារមជឈមណលឯកសារកម្ពជុា។
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ផា្ត ចទ់នំាកទ់នំងជាមយួនងឹសហពន័្ធសាធារណរដ្ឋសង្គមនយិមយេូហា្គ សា វកី្នងុឆា្ន ១ំ៩៩២។ ការាដ៉ហិុក ក៏បានេដើរតួនាទជីាេមដកឹ
នំានេយាបាយយ៉ាងសខំានក់្នងុរដ្ឋបាលបសូ្នុ-ីែស៊ប នងិគប់គងេលើកងកមា ងំបដាបអ់ាវធុ េដាយទទលួខសុតូវចេំពាះអំេពើេឃារ
េ ជាេចើន េ េលើជនសុីវលិបូស្នុី-មូសីម។

 ខណៈែដល ការាដ៉ហិុក េធើជាបមខុនេយាបាយៃនបកបជាធបិេតយែស៊ប ឧត្តមេសនយ៍ី រាត៉ក់ ូម៉ា ឌកិ បានកានម់ខុតែំណង
ជាមន្តីជាន់ខ្ពស់េ ក្នុងកងកមា ំងបដាប់អាវធុបជាជនយូេហា្គ សា វ ីនិងបនា្ទ ប់មកគឺជានាយេសនាធិការេយាធាៃនសាធារណរដ្ឋ
សឹបសា្ក  េ ក្នុងអំឡុងសងា្គ មបូេស្ន ពីឆា្ន ំ១៩៩២ដល់ឆា្ន ំ១៩៩៥។ ក្នុងនាមជាមន្តីេយាធាជាន់ខ្ពស់មួយរបូក្នុងអំឡុងេពល
សងា្គ មបូេស្ន  ម៉ា ឌិក មានការទទួលខុសតូវែផ្នកែខសងា ក់បញ្ជ ាទាក់ទងនឹងអំេពើៃពៃផ ែដលបពឹត្តេឡើងេដាយអង្គភាព
េកាមបញ្ជ ារបស់ខួន ែដលក្នុងេនាះក៏រមួបញ្ចូ លទំាងការេឡាមព័ទ្ធទីកុងសារា៉េយ៉វ ៉ ូនិងការសមា ប់រងា្គ លេ ទីកុងសីុប៊ីនីសា។

 ពឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយៃនយុទ្ធនាការែស៊បេលើការេបាសសមា តកុមជាតិពន្ធុ បានេកើតមានេ ជុំវញិទីកុងសីុប៊ីនីសា។ 
ទីកុងសីុប៊ីនីសាស្ថិតក្នុងតំបន់ប៉ូឌីនេយ៉ភាគកណា្ត ល េដាយមានបជាជានបូស្នុី-មូសីម រស់េ កកកុញ។ តំបន់េនះមានសារៈ
សំខាន់សមាប់បជាជនែស៊ប េពាះទីតំាងយុទ្ធសាស្តេនះស្ថិតេកាមការគប់គងរបស់ែស៊ប។ កងកមា ំងបូស្នុី-ែស៊ប បានវាយ
បហារ និងេឡាមព័ទ្ធជុំវញិទីកុងសីុប៊ីនីសា។ េ ក្នុងអំឡុងេដើមឆា្ន ំ១៩៩២ កងកមា ំងែស៊បបានគប់គងទីកុងសីុប៊ីនីសា។ 
េទាះបីជាយ៉ាងណាក្តី កងកមា ំងរដា្ឋ ភិបាលបូស្នុីបានគប់គងទីតំាងជុំវញិទីកុងេនះសាជាថី េ ែខឧសភាក្នុងឆា្ន ំដែដល។ 
េ ក្នុងរយៈេពលបុ៉នា នឆា្ន ំេកាយមកេទៀត ចំនួនបជាជនេ ក្នុងទីកុងសីុប៊ីនីសា បានេកើនេឡើងជាបន្តបនា្ទ ប់ េដាយមូល

រូបភាពៃនបេងា្គលផ្នូរ និងបូជនីយដាន េនៅឯបូជនីយដានរំឭក 
និងទីបញ្ចុះសាកសព្រសីុ្របី៊នីសា-ផូថូឆារី ស្រមាប់ជនរងេ្រគាះ
ៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍្រប្រពឹត្តេឡើងក្នុងឆាំ១៩៩៥ 
ស្ថិតេនៅក្នុង ទី្រកុង្រសីុ្របី៊នីសា ្របេទសបូស្នុី-ហឺហសីេហា្គវីន។ 
រូបភាពថតេដាយ៖ ្រគីស្តូហ្វ័រ េឌៀរីង, បណ្ណសារមជឈមណល
ឯកសារកម្ពុជា។

បេទសបូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី | 53 

្រប
ទស

 បូស
្នុី-ហ

ឺហ
សីហា

្គវីន



េហតុថាទីកុងេនះបានទទួលយកជនសុីវលិេ ក្នុងតំបន់ែដលេភៀសខួនេចញពីការវាយលុករបស់កងកមា ំងែស៊ប។ េ ទីបំផុត 
តំបន់ជុំវញិទីកុងសីុប៊ីនីសា តូវបានកាត់ផា្ត ច់ពីការគប់គងរបស់រដា្ឋ ភិបាលែស៊ប និងតូវហុ៊មព័ទ្ធេដាយកងកមា ំងបូស្នុី-
ែស៊ប។ កងកមា ំងបូស្នុី-ែស៊ប ែដលគប់គងេលើផូវចូលេ ក្នុងទីកុងសីុប៊ីនីសា មិនអនុញាតឲដឹកជំនួយសប ុរសធម៌ 
ជាពិេសសេស ងអាហារ និងថា្ន ំសង្កូវេ ឲបជាជនបានេឡើយ។ កងកមា ំងែស៊បបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្តបងត់អាហារ
បជាជន េដើម ីបង្ខំអ្នកទាំងេនាះឲចុះចាញ់។

 ឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម អំេពើេឃារេ  និងការសមា ប់រងា្គ ល បានេកើតមានេឡើងេ ទូទំាងតំបន់ែដលគប់គងេដាយ
កងកមា ំងេយាធាបូស្នុី-ែស៊ប។ ការសមា ប់រងា្គ ល និងសា្ថ នភាពក្នុងទីកុងសីុប៊ីនីសា បានជំរញុឲអង្គការសហបជាជាតិ
បកាសេ ែខេមសា ឆា្ន ១ំ៩៩៣ ថាទីកុងសុីបី៊នសីាគឺជាតបំនសុ់វត្ថភិាពក្នងុតបំនជ់េមា ះៃនបូស្នុ-ីហឺហីេហា្គ វនី។ េចតនាៃនការ
បកាសរបស់អង្គការសហបជាជាតិ គេឺដើម ធីានាឲបាកដថា មានតបំនសុ់វត្ថភិាពសមាប់ជនសុវីលិែដលេភៀសខនួពសីងា្គ ម។ 
េយាងតាមេសចក្តីសេមចេលខ៨១៩ របស់កុមបឹក សន្តិសុខអង្គការសហបជាជាតិ ទីកុងសីុប៊ីនីសាមិនតូវមានការវាយ
បហារពីកងកមា ំងបដាប់អាវធុ ឬអំេពើបទូស្តរា៉យណាមួយេឡើយ។ ទីតំាងេនះតូវបានបេង្កើតេឡើងក្នុងនាមជាទីតំាងែដលគា ន
កងទ័ព។ ចំែណកកុមការងាររបស់អង្គការសហបជាជាតិវញិ គឺមានភារកិច្ចសមបសមួលសន្តិភាព និងដកហូតអាវធុពី
ភាគីទំាងសងខាង។ យ៉ាងណាមិញ កងកមា ំងបូស្នុី និងកងកមា ំងែស៊ប ពុំបានទមា ក់អាវធុ។ ភាគីបូស្នុី បានតវា៉ចំេពាះការវាយ
បហាជាបន្តបនា្ទ ប់ែដលបង្កេឡើងេដាយកងកមា ំងែស៊ប ពមទាំងរាំងខ្ទប់ជំនួយមនុសធម៌។ ចំែណកឯភាគីែស៊ប បានបេនា្ទ ស
កងកមា ំងបូស្នុីអំពីការេបើបាស់តំបន់េនះជាមូលដា្ឋ នេយាធា។ បនា្ទ ប់មក េ ៃថ្ងទី៦ ែខកក្កដា ឆា្ន ំ១៩៩៥ ភាគីែស៊ប បានេបើក
ការវាយបហារ េដើម ីដេណ្ត ើមយកតំបន់េនះវញិ។ េកាយមក ប៉ុស្តិ៍ជួរមុខរបស់អង្គការសហបជាជាតិបចំាេ ក្នុងតំបន់េនះតូវ
បានបាតប់ងេ់ដាយសារការវាយលុករបសែ់ស៊ប។ ចែំណកឯកងកមា ងំការពាររបស់បសូ្នុីតូវបានរញុចានេចញពទីីកុង។ កងកមា ងំ
ែស៊បបានដុតបំផា ញ និងបន់ផ្ទះសែម ងបជាជន ក្នុងេពលែដលខួនវាយបហារ។ បជាជនសុីវលិបូស្នុីែដលព យាមរត់េគច
ខួនតូវបានចាប់ខួននិងសមា ប់។ ការសមា ប់រងា្គ ល តូវបានបពឹត្តេឡើងតាមរយៈយុទ្ធនាការែស៊ប។

 ការសមា ប់តូវបានបពឹត្តេឡើងេដាយកងទព័បសូ្នុ ីស្ថតិេកាមបញ្ជ ារបស់ រាត៉ក់ ូម៉ា ឌកិ។ រយៈេពល៥ៃថ្ងេកាយមក ទាហាន
ែស៊បបានសមា ប់ជាបព័ន្ធេលើបុរសនិងកុមារាចំនួន៧ពាន់នាក់ េ តាមវាលែស សាលាេរៀន និងឃា ំងផ្ទុកទំនិញ។ ការរេំលាភ
េសពសន្ថវៈក៏បានកា យេ ជាអាវធុសងា្គ ម។ បុរសជនជាតិែស៊ប តូវបានេលើកទឹកចិត្តឲរេំលាភស្តីជនជាតិបូស្នុី។ សាកីផា្ទ ល់
បានពពិណ៌នាថា កមុារក៏មនិតូវបានេលើកែលង។ កមុារតូវបានបមូលយកមកសមា បជ់ាមយួនងឹមនសុេពញវយ័។ សញាែដល
បងា ញពេីចតនាបានែស្តងឲេឃើញយ៉ាងច សថ់ា គា នជនជាតបិសូ្នុណីាមា្ន កអ់ាចរស់េ ក្នងុទីកុងសុីបី៊នសីាតេ េទៀតេឡើយ។
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មួយ ឆា្ន បំនា្ទ បព់អីេំពើបល័យពជូសាសន៍បឆំាងនងឹជនជាតបិសូ្នុ-ីមសូមី តលុាការអន្តរជាតិមយួបានបេង្កើតេឡើងេដើម ី
 កាតេ់ទាសបុគ្គលមយួចនំនួ ែដលតូវបានេជឿជាក់ថាជាអ្នកទទលួខសុតូវចេំពាះអំេពើសមា បរ់ងា្គ ល ែដលបពឹត្ត

  េឡើងេ ចេនា ះឆា្ន ១ំ៩៩២នងិឆា្ន ១ំ៩៩៥។ េ ក្នងុែខឧសភា ឆា្ន ១ំ៩៩៣ កុមបឹក សន្តសុិខអង្គការសហបជាជាតិ 
បានបេង្កើតតុលាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់អតីតបេទសយូេហា្គ សា វ។ី តុលាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិេនះ មានអំណាចនាំយក
បុគ្គលទទួលខុសតូវខ្ពស់បំផុតចំេពាះការរេំលាភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរេលើច ប់មនុសធម៌អន្តរជាតិ ែដលបានបពឹត្តេឡើងេ ក្នុង
ែដនដៃីនអតតីបេទសយេូហា្គ សា វ ីចាបតំ់ាងពឆីា្ន ១ំ៩៩១។ េ ទបីផំតុ តលុាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតសិមាប់អតតីបេទសយេូហា្គ សា វ ី
បានកំណត់អត្តសញាណបុគ្គលចំនួន១៦១នាក់ េដាយរាប់បញ្ចូ លទំាង បមុខរដ្ឋ នាយករដ្ឋមន្តី នាយេសនាធិការេយាធា 
រដ្ឋមន្តីមហាៃផ្ទ និងេមដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ និងថា្ន ក់កណា្ត លែផ្នកនេយាបាយ េមដឹកនាំេយាធានិងនគរបាល ទាក់ទងនឹងការបពឹត្ត
បទឧកិដ្ឋកមបល័យពូជសាសន៍ ឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម និងឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិ ែដលបពឹត្តេ ក្នុងែដនដីៃនអតីត
បេទសយូេហា្គ សា វ ីនិងេ ក្នុងសាធារណរដ្ឋបូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី។ េទាះបីជាយ៉ាងេនះក៏េដាយ មានបុគ្គលចំនួន៣២នាក់ែត
ប៉ុេណា្ណ ះ ែដលតូវបានកាត់េទាសេដាយតុលាការេនះេ ឆា្ន ំ២០១៦។

 បុគ្គល៩នាក់បានសា ប់េ មុនេពលសវនាការរបស់ខួនបានបញ្ច ប់ ឬេ មុនេពលតូវបានបញ្ជូ នេ កាន់តុលាការ 
ែដលក្នងុចេំណាមេនាះមាន សបូដូាន មឡូីេសវកិ ែដលជាបគុ្គលដ៏សំខានប់ផំតុ។ េ ក្នងុឆា្ន ២ំ០០១ សបូដូាន មឡូីេសវកិ តូវបាន
ឃាត់ខួននិងបញ្ជូ នេ កាន់តុលាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់អតីតបេទសយូេហា្គ សា វ ី ែដលេ ទីេនាះបុគ្គលរបូេនះតូវបាន
កាតេ់ទាសពីបទឧកិដ្ឋកមបល័យពជូសាសន ៍ឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនសុជាតិ នងិឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម។ េ ក្នងុអឡុំងេពលសវនាការ 
មីឡូេសវកិ បានសា ប់េ ក្នុងគុកមុនេពលែដលតុលាការបកាសសាលកម។

 តុលាការឧ្រកិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសមាប់អតីតបទសយូេហា្គសាវី
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 ជនជាប់េចាទជាេចើននាក់េទៀត បានលាក់ខួនបនា្ទ ប់ពីសងា្គ មេដាយទទួលបានការការពារពីសំណាក់អាជា្ញ ធរែស៊ប។ 
ការា៉ដហិុក អតីតបធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសឹបសា្ក  បានលាក់ខួនអស់រយៈេពលជាងមួយទសវតរ ៍េដាយែកងខួនជាគូេពទ
េបើកថា្ន ំ។ េ ក្នុងែខកក្កដា ឆា្ន ំ២០០៨ ការា៉ដហិុក តូវបានឃាត់ខួនេ ក្នុងទីកុងែប៊លហា្គ ត សាធារណរដ្ឋែស៊ប។

 រាត៉ក់ ូម៉ា ឌកិ ែដលជាអ្នកបញ្ជ ាកងទព័បមាណ១ែសន៨មុនឺនាក ់េ ក្នងុអឡុំងសងា្គ មបឆាងំនងឹបសូ្នុ-ីហឺហីេហា្គ វនី បាន
េគចខនួពកីារតាមចាប់ខនួជាេចើនឆា្ន  ំេដាយសារមានការជួយេជាមែជងពីសំណាកអ់ាជា្ញ ធរែស៊ប កុមគួសារ នងិសមាជកិេយាធា
ៃនសាធារណរដ្ឋសឹបសា្ក ។ ម៉ា ឌិក តូវបានឃាត់ខួនេ ក្នុងែខឧសភា ឆា្ន ំ២០១១ េ ភាគខាងេជើងែស៊ប និងបានេធើបត ប័ន
េ កាន់តុលាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់អតីតបេទសយូេហា្គ សា វ ី េ ក្នុងចុងែខដែដល។ េ ចុងបញ្ច ប់ ម៉ា ឌិក តូវបាន
តុលាការេចាទបកាន់ពីបទឧកិដ្ឋកមចំនួន១០ករណី រមួមាន ឧកិដ្ឋកមបល័យពូជសាសន៍ ឧកិដ្ឋកមបឆាំងមនុសជាតិនិង
ការបំពានេលើច បស់ងា្គ ម។ តលុាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់អតតីបេទសយូេហា្គ សា វ ីបានរកេឃើញថា ឧត្តមេសនយ៍ីរបូេនះ 
“បានរមួចំែណកយ៉ាងសំខាន់” េ ក្នុងឧកិដ្ឋកមបល័យពូជសាសន៍ ែដលបពឹត្តេឡើងេ ក្នុងទីកុងសីុប៊ីនីសា និងបានកាត់
េទាសឲជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវតិ។

សំណួរពិភាកសោ
១) ចូរពិភាក អំពីពឹត្តិការណ៍និងកាលៈេទសៈែដលបង្កឲមានអំេពើហិង េ បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី?

២) េតើជនៃដដល់បានបងា ញពីភាពសមេហតុផលក្នុងការសមា ប់របស់ខួនេ េលើជនជាតិបូស្នុី-មូសីម និងកូអាត
េដាយរេបៀបណា?

៣) ស្តី កុមារ និងសូម ីែតទារកតូវបានសមា ប់។ េតើអីជាេគាលេ េចតនាៃនការសមា ប់ស្តី កុមារនិងទារកទាំងេនាះ?

ពិនិតយេមើលសំណួរទាក់ទងនឹងេមេរៀន

សំណួរែដលមានចេម្លើយខ្លី
៤) េ េដើមឆា្ន ំ១៩៩០ សមាជិកមួយចំនួនរបស់ែស៊បេ ក្នុងៃនសភាបូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនីបានចានេចាលសភាបូស្នុី-

ហឺហីេហា្គ វនី និងបានេធើអីខះ?

៥) េ ៃថ្ងទី១៥ ែខតុលា ឆា្ន ំ១៩៩១ បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី បានបកាសអធិបេតយភាពរបស់ខួនពីយូេហា្គ សា វ ី
និងបនា្ទ ប់មកបានេធើបជាមតិេដើម ីបកាសឯករាជភាព។ េតើបជាជនភាគេចើនេបាះេឆា្ន តគាំទអីែដរ?

៦) េតើេយាធាបូស្នុី-ែស៊ប មានបតិកមយ៉ាងណាចំេពាះពឹត្តិការណ៍េនះ?

៧) ពឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយៃនយុទ្ធនាការែស៊ប ចំេពាះការេបាសសមា តកុមជាតិពន្ធុ បានេកើតមានេ ជុំវញិទីបជុំជន
ៃនទីកុងសីុប៊ីនីសា។ េតើមានអីេកើតេឡើងេ ទីេនះ?

៨) កុមបឹក សន្តសុិខអង្គការសហបជាជាតិបានបេង្កើតតលុាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់អតតីបេទសយេូហា្គ សា វ ី
េដើម នំីាយកមកជនំុជំមះេទាសបុគ្គលែដលទទលួខុសតូវេលើការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរេលើច បម់នសុធម៌អន្តរជាតិ 
ែដលបពឹត្តេ ក្នងុែដនដៃីនអតតីបេទសយូេហា្គ សា វចីាបតំ់ាងពឆីា្ន ១ំ៩៩១។ េតើឧកិដ្ឋកមបេភទណាែដលតលុាការ
ឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់អតតីបេទសយេូហា្គ សា វ ីេលើកយកមកជនំុជំមះ?
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(រូបភាពខាងេលើ) ជនរងេ្រគាះៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍រវា៉ន់ដា។ គំនរឆ្អឹងជនរងេ្រគាះែដល្រតូវបានគាស់យកពីរេណៅ្ដសាកសពរួម
េនៅឆាំ១៩៩៤ េនៅសាលាេរៀនមូរំ៉ាបី៊។ រូបភាពថតេដាយ បុគ្គលិកៃនតំណាងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាេមរិក េលាក េ្រហ្វង វូ៉ល្វ

(រូបភាពខាងេ្រកាម) លលាដ៍កបោលរបស់ជនរងេ្រគាះៃនអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍ ស្ថិតេនៅពាសេពញបន្ទប់េរៀនមួយក្នុងសាលាបេច្ចកេទស
មូរំ៉ាបី៊ ្របេទសរវ៉ាន់ដា។ រូបភាពថតេដាយ បុគ្គលិកៃនតំណាងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាេមរិក េលាក េ្រហ្វង វូ៉ល្វ។
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េម
រៀ
នស

ង្ខប

បណិត លី សុខឃាង

្រកុមជាតិពន្ធុធំបំផុតរបស់្របេទសរវ៉ាន់ដា គឺ្រកុមហ៊ូទូ និងទុតសុី បានេកើតេឡើងតាមរយៈ
កតាសង្គមេសដ្ឋកិច្ច ជាជាងេកើតេឡើងេដាយសារភាពខុសែប្លកគាៃនវបបធម៌និងជាតិពន្ធុ។ 
េនៅក្នុងឆាំ១៩៩៤ ្របជាជនក្នុង្របេទសរវ៉ាន់ដាែដល្រតូវបានបា៉ន់សានថាមានចំនួន
្របែហល៧លាននាក់ ក្នងុេនាះរួមមាន្រកុមជាតិពន្ធចំុនួន៣គឺ ហូ៊ទូ (ែដលមានចំនួន្របមាណ
៨៥ភាគរយៃន្របជាជនសរុប), ទុតសុី (១៤ភាគរយ) និង តា (១ភាគរយ)។

ែផក េលើេគាលគំនិតអាណានិគមៃនការែបងែចកពូជសាសន៍និងកុមជាតិពន្ធុ បេទសែប៊លហិុក
 បានគប់គងេលើបេទសរវ៉ានដ់ា តាមរយៈរដ្ឋអណំាចែដលកណំត់ថា ទតុសុ ីជាកុមែដលមាន

  ពជូសាសនខ៍្ពងខ់្ពស់។ ការកំណត់នយ័អពំីកុមហ៊ទូ ូនងិកុមទតុសុ ីេ ែតមានភាពចមូងចមាស
ទាកទ់ងនងឹភាពខសុែបកពគីា្ន ៃនរដ្ឋបាលអាណានគិម នងិកតា្ត ដៃទេទៀតទាកទ់ងនងឹជាតពិន្ធឬុវណ្ណៈេសដ្ឋកចិ្ច។ 
េដើម ីេធើឲរដ្ឋអំណាចសបេ នឹងទឹស្តីអំពីពូជសាសន៍និងកុមជាតិពន្ធុ ែប៊លហិុកបានដកហូតអំណាចពី
ជនជាតហូ៊ិទ ូនងិរារាងំអ្នកទាងំេនះមនិឲទទលួបាននវូបុពសិទ្ធនិានា ដចូជា ការអបរ់កំមិតឧត្តមជាេដើម។ ក្នងុនាម
ជាអ្នកអាស័យផលពីរដ្ឋអំណាច ទុតសុី បកាន់យកគំនិតខុសឆ្គងៃនឧត្តមភាពពូជសាសន៍ឬជាតិពន្ធុ េហើយ
ជនជាតិហូ៊ទូតូវបានផាត់េចញជាបន្តបនា្ទ ប់ និងទទួលរងនូវការគាបសង្កត់េទៀតផង។

 ការសមា ប់រងា្គ លេលើកុមទុតសុី បានេកើតមានេឡើងរាប់ែខរាប់ឆា្ន ំេ តាមែផ្នកេផងៗគា្ន ក្នុងបេទស
រវ៉ានដ់ា ែដលបណា្ត លឲេកើតមានអេំពើបល័យពជូសាសន។៍ កងកមា ងំេយាធានិងរដា្ឋ ភបិាលបានចលូរមួេ ក្នងុ
ការសមា ប់រងា្គ លេនះ។ របាយការណ៍របស់អ្នកសេង្កតការណ៍បរេទសបានបងា ញថា រដា្ឋ ភិបាលរវ៉ាន់ដា បាន
េរៀបចំគេមាងែផនការ េដើម ីអនុវត្តអំេពើបល័យពូជសាសន៍ជាបព័ន្ធេលើជនជាតិទុតសុី ។

 បនា្ទ ប់មក េ លា្ង ចៃថ្ងទី៦ ែខេមសា ឆា្ន ំ១៩៩៤ យន្តេហាះរបស់  ជូេវណល ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា 
បធានាធិបតីបេទសរវ៉ាន់ដា (ជនជាតិហូ៊ទូ) និង សីុពា ណារយ៉ីាមីរា៉ បធានាធិបតីៃនបេទសប៊ូរនុឌី 
តូវបានបាញ់ទមា ក់េ េពលែដលយន្តេហាះេនាះបានេត មចុះចតេ ទីកុងគីហា្គ លី បេទសរវ៉ាន់ដា។ ភា មៗ

្របេទសរវ៉ាន់ដា
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បនា្ទ ប់ពីការេធើឃាតបធានាធិបតី ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា រដា្ឋ ភិបាលរវ៉ាន់ដាបេណា្ត ះអាសន្នបានគប់គងអំណាចបន្ត និងបេង្កើតអំេពើ
ហិង ដ៏េឃារេ េ ពាសេពញៃផ្ទបេទស។

 ទាហាន នគរបាល អ្នកនេយាបាយ កងជីវពល និងបជាជនបានបពឹត្ត ឬគាំទេដាយផា្ទ ល់ចំេពាះការសមា ប់រងា្គ លេលើ
ជនជាតិទុតសុី។ េ ក្នុងរយៈេពល១០០ៃថ្ងេកាយមក កុមទុតសុី តូវបានែសងរកនិងសមា ប់រងា្គ លជាបព័ន្ធេដាយកង
ជីវពលហូ៊ទូ ខណៈែដលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងរវល់ពិភាក គា្ន រកវធិានការសមាប់ៃលលកេលើសភាពការណ៍េនះ។ ឧកិដ្ឋកម
បឆំាងមនសុជាតិ ឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម នងិអេំពើបល័យពជូសាសន ៍តូវបានបពឹត្តេឡើងេ ក្នងុទមងែ់ដលពុធំា បម់ានពមីនុមក។

 រណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា ែដលមានខ្នងបែងកជាជនជាតិទុតសុី េហើយែដលបានវាយបយុទ្ធជាមួយនឹងរដា្ឋ ភិបាល
រវ៉ាន់ដាអស់ជាេចើនឆា្ន ំមកទល់នឹងេពលេនះ បានគប់គងេលើបេទសយ៉ាងគំហុកចាប់ពីែខឧសភា ដល់ែខមិថុនា ឆា្ន ំ១៩៩៤។ 
េទាះបីជាយ៉ាងណាក្តី អំេពើហិង េលើកុមជាតិពន្ធុេ ែតបន្តរហូតដល់េដើមែខកក្កដា។ បន្តិចម្តងៗ កងកមា ំងរណសិរអ្នកេស្នហា
ជាតិរវ៉ាន់ដា បានផ្តួលរលំំកងទាហាននិងកុមជីវពលរបស់រដា្ឋ ភិបាលរវ៉ាន់ដា ែដលជាអ្នកទទួលខុសតូវចំេពាះការេរៀបចំការ
សមា ប់។ េ ៃថ្ងទី៤ ែខកក្កដា ឆា្ន ំ១៩៩៤ កងកមា ំងរណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា បានកាន់កាប់រដ្ឋធានីគីហា្គ លីទំាងសុង។ 
តបំនត់ស៊សំូខាន់ៗ ដៃទេទៀតៃនរដា្ឋ ភបិាលស្តទីរីវ៉ានដ់ា តូវបានផ្តលួរលំំនាេពលបនា្ទ ប។់ ទន្ទមឹនងឹេនះ បទឈបប់ាញ់ជាឯកេតាភាគី 
តូវបានបកាសេ ៃថ្ងទី១៨ ែខកក្កដា។ េមដឹកនាំរណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា បានបេង្កើតរដា្ឋ ភិបាលរបួរមួជាតិបេណា្ត ះ
អាសន្នមួយេ ៃថ្ងទី១៩ ែខកក្កដា និងបានពងីកការគប់គងរបស់ខួនេ ទូទំាងបេទស។

 េទាះបីជាអង្គការសហបជាជាតិ និងេមដឹកនាំអន្តរជាតិនានា បានេថា្ក លេទាសអំេពើហិង េនះយា៉ងណាក៏េដាយ 
ក៏សា្ថ ប័នអន្តរជាតិទំាងេនះ មិនបានេធើអន្តរាគមន៍បកបេដាយបសិទ្ធភាពណាមួយេ មុនែខកក្កដាេនាះេទ។ ជំនួសឲការបញ្ជូ ន
កងទ័ពរបស់ខួនេ ពងឹងបែន្ថម កុមបឹក សន្តិសុខអង្គការសហបជាជាតិ េ ក្នុងែខេមសា បានេបាះេឆា្ន តសេមចដកកង
ទ័ពេបសកកមអង្គការសហបជាជាតិសមាប់ជួយបេទសរវ៉ាន់ដា េចញពីបេទសេនាះ។ កតា្ត េនះបានបណា្ត លឲមានការ
រកីរាលដាលអំេពើហិង េ ពាសេពញៃផ្ទបេទស។ េទាះបីជាមានេសចក្តីរាយការណ៍និងសមា្ព ធពីសំណាក់កុមមនុសធម៌ 
អ្នកសារព័ត៌មាន និងបជាជាតិដៃទេទៀតយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏កុមបឹក សន្តិសុខអង្គការសហបជាជាតិេ ែតអល់ែអកេលើ
សំណួរ ថាេតើគួរចាត់វធិានការែបបណា និងថាេតើេ េពលណា។ កុមបឹក សន្តិសុខអង្គការសហបជាជាតិបានេធើ
ការេថា្ក លេទាសចំេពាះអំេពើហិង  និងអ្នកដឹកនាំអំេពើបល័យពូជសាសន៍ក៏ពិតែមន ប៉ុែន្តេសចក្តីែថងការេថា្ក លេទាសេនាះ
េ មានលក្ខណៈទន់េខ យ េហើយមិនទាំងហ៊ានេ អំេពើហិង ែដលបានបពឹត្តេឡើងឲចំតាមធាតុពិតរបស់ទេងើេនះថា
ជាអំេពើបល័យពូជសាសន៍េនាះេទ។ េ ពីេនះ អង្គការសហបជាជាតិមិនបានចាត់វធិានការមិនែមនតាមែបបេយាធាណា
មួយទាល់ែតេសាះ ដូចជា ការបិទសា្ថ នីយវទិុជាតិរវា៉ន់ដា ឬេធើការេថា្ក លេទាសជាសាធារណៈេលើេមដឹកនាំៃនអំេពើបល័យ
ពូជសាសន៍។ បសិនេបើតូវបានដាក់េចញ វធិានការទំាងអស់េនះ វាអាចនឹងមានបសិទ្ធភាពក្នុងការរារាំង ឬពន រេពល
ៃនការបពឹត្តអំេពើបល័យពូជសាសន៍ េដាយនំាមកនូវហានិភ័យ និងការចំណាយថវកិាតិចតួចបំផុតដល់បណា្ត សមាជិក
អង្គការសហបជាជាតិ។ ប៉ុែន្ត ទមំានឹងអង្គការសហបជាជាតិសេមចដាក់ពងាយកងកមា ំងរបស់ខួនចំនួន៥ពាន់នាក់េ ក្នុង
បេទសរវ៉ាន់ដាសាជាថីវញិេនាះ អំេពើបល័យពូជសាសន៍តូវបានបញ្ច ប់ េហើយកនងផុតេ អស់ជាេចើនែខេ េហើយ។
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 បជាជនចេនា ះពី៨ែសនេ ១លាននាក់ តូវបានសមា ប់េ ក្នុងអំឡុងរយៈេពល១០០ៃថ្ងេនះ គឺចាប់ពីែខេមសាដល់
ែខកក្កដា ឆា្ន ំ១៩៩៤។ អំេពើហិង េនះបានបងា ញថា កុមហ៊ូទូ បានសមា ប់កុមទុតសុី។ អំេពើបល័យពូជសាសន៍បាន
បញ្ច ប់េ េពលែដលរណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដាែដលគំាទេដាយកុមទុតសុី បានេឡើងគប់គងបេទស។ ជាេចើនឆា្ន ំ
េកាយមក តុលាការអន្តរជាតិសមាប់បេទសរវ៉ាន់ដា បានរកេឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនមានពិរទុ្ធភាពក្នុងការបពឹត្ត
អំេពើឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម ឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិ និងឧកិដ្ឋកមបល័យពូជសាសន៍។ 

សំណួរពិភាកសោ

១) េតើពឹត្តិការណ៍បវត្តិសាស្តអីខះ ែដលជំរញុឲមានអំេពើហិង រវាងកុមហ៊ូទូ និងទុតសុី?

២) បនា្ទ ប់ពី ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា បធានាធិបតីៃនបេទសរវ៉ាន់ដា តូវបានេធើឃាត េតើមានពឹត្តិការណ៍អីេកើតេឡើងខះ?

៣) េតើអង្គការសហបជាជាតិបានដាក់េចញវធិានការអីខះ េដើម ីទប់សា្ក ត់ការសមា ប់រងា្គ ល?

៤) េតើសកមភាពអីខះ ែដលនំាឲមានការបញ ប់អំេពើហិង ?

ពិនិតយេមើលសំណួរទាក់ទងនឹងេមេរៀន
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េ លា្ង ចៃថ្ងទី៦ ែខេមសា ឆា្ន ំ១៩៩៤ យន្តេហាះរបស់ ជូេវណល ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា បធានាធិបតីបេទសរវ៉ាន់ដា
(ជនជាតហូ៊ិទ)ូ នងិ សីុពា ណារយ៉ីាមរីា ៉បធានាធបិតៃីនបេទសបូ៊រនុឌ ីតូវបានបាញ់ទមា កេ់ េពលែដលយន្តេហាះ

េនះបានេត មចុះចត េ ក្នុងទីកុងគីហា្គ លី បេទសរវ៉ាន់ដា។ ភា មៗបនា្ទ ប់ពីការេធើឃាត ហាប៊ីរយ៉ីារម៉ីាណា រដា្ឋ ភិបាល
រវ៉ាន់ដាបេណា្ត ះអាសន្នបានកាន់អំណាច និងបានបង្កឲមានអំេពើហិង ដ៏េឃារេ េ ទូទំាងបេទស។ ជាលទ្ធផល បុរស 
ស្តី និងកុមារ ចំនួនបមាណពី៨ែសនេ ១លាននាក់តូវបានសមា ប់(៦) េហើយករណីរេំលាភេសពសន្ថវៈពមទំាងអំេពើ
ហិង ផូវេភទបមាណពី១ែសនេ ២ែសនករណីបានេកើតមានេឡើង។(៧) ជនរងេគាះ គឺជាកុមជនជាតិទុតសុី ែដលមានចំនួន
េចើនជាងេគ។ េទាះបីជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏បជាជនដៃទជាេចើនេទៀត រមួបញ្ចូ លទំាងកុមហ៊ូទូផង តូវបានេបាសសមា ត។ 
ទាហាន នគរបាល អ្នកនេយាបាយ កងជីវពល និងបជាជន បានបពឹត្តឬគាំទេដាយផា្ទ ល់ដល់ការសមា ប់រងា្គ លេលើជនជាតិ
ទុតសុី។ ក្នុងរយៈេពល១០០ៃថ្ង កុមទុតសុីតូវបានែសងរក និងសមា ប់រងា្គ លជាបព័ន្ធេដាយកងជីវពលហូ៊ទូ ខណៈែដល
សហគមន៍អន្តរជាតិេ រវល់ពិភាក រកវធិានការសមាប់ៃលលកចំេពាះសា្ថ នការណ៍េនះ។ ឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិ 
ឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម និងអំេពើបល័យពូជសាសន៍ តូវបានបពឹត្តេឡើងេ ក្នុងទមង់ែដលពុំធា ប់មានពីមុនមក។ ជារមួ 
អតាៃនការសា ប់ែដលបានេកើតមានេ ក្នុងរយៈេពល១០០ៃថ្ងេនះ មានចំនួនេសើនឹងបួនដង េចើនជាងអតាសា ប់ខ្ពស់
បំផុតៃនការសមា ប់រងា្គ លក្នុងពឹត្តិការណ៍សមា ប់រងា្គ លេ អឺរ ៉បុៃនរបបណាហុីេ េទៀត។

 េ ៃថ្ងទី២២ ែខមិថុនា ឆា្ន ំ១៩៩៤ គឺបមាណ២ែខបនា្ទ ប់ពីការេកើតមានជេមា ះ កុមបឹក សន្តិសុខអង្គការសហ
បជាជាតិបានអនុញាតឲកងកមា ំងបដាប់អាវធុបេង្កើតជា “តំបន់សុវត្ថិភាព” េ ភាគនិរតីៃនបេទសរវ៉ាន់ដា។ េ េដើមែខ
កក្កដា រណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវា៉ន់ដា ែដលបឆំាងនឹងរដា្ឋ ភិបាលរវ៉ាន់ដា បានេបើកការវាយបហារយ៉ាងឆាប់រហ័ស 
ចំេពលមានភាពចលាចលនិងកាន់កាប់រដ្ឋធានីគីហា្គ លី។ បនា្ទ ប់មក រណសិរេនះបានពងីកការគប់គងរបស់ខួនេលើែផ្នក
េសសសល់ៃនបេទស។ បទឈប់បាញ់តូវបានបកាសេ ៃថ្ងទី១៩ ែខកក្កដា ឆា្ន ំ១៩៩៤។ រណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា 
ក៏បានបេង្កើតរដា្ឋ ភិបាលបេណា្ត ះអាសន្នមួយ ែដលសន ថានឹងអនុវត្តេគាលនេយាបាយរបួរមួជាតិ។ េទាះបីជាបេទសរវ៉ាន់ដា
ទទួលបានសន្តិភាពជាបន្តបនា្ទ ប់េកាយពីអំេពើបល័យពូជសាសន៍យ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏ផលប៉ះពាល់ៃនការបំផិចបំផា ញេ
ែតេកើតេឡើងេ គប់សទាប់ៃនបេទសេនះ អស់រយៈេពលបមាណជាង២០ឆា្ន ំេកាយមក។

 កុមជាតិពន្ធុធំៗេ ក្នុងបេទសរវ៉ាន់ដា បានេកើតេចញពីកតា្ត េសដ្ឋកិច្ចសង្គម ជាជាងកតា្ត វប ធម៌និងជាតិពន្ធុ។ េ ក្នុង
ឆា្ន ំ១៩៩៤ បជាជនែដលរស់េ ក្នុងបេទសរវា៉ន់ដា តូវបានប៉ាន់សា នថាមានចំនួនបមាណ៧លាននាក់ រមួមានកុមជាតិពន្ធុ
ចនំនួ៣គ ឺហូ៊ទ ូ(ែដលមានចនំនួបមាណ៨៥ភាគរយៃនបជាជនសរបុ), ទតុសុ ី(១៤ភាគរយ) នងិ តា  (១ភាគរយ)។ ពាកថា ទតុសុី 
តូវបានេបើបាស់េដើម ីពិពណ៌នាអំពីបុគ្គលមា្ន ក់ែដលសម ូរសតពាហនៈ។ ពាកេនះបង្កប់ន័យបញ្ជ ាក់ពីឋានៈអភិជន ែដល
ភាគេចើនជាអ្នកមានកមសិទ្ធេិលើសតពាហនៈ។ ហូ៊ទ ូមាននយ័ថា អ្នកេកាមបងា្គ ប ់ឬអ្នកេដើរតាមេមដកឹនាណំាមា្ន ក។់ ដេូច្នះពាក 
ហូ៊ទូ តូវបានេបើបាស់សំេ េលើបជាជនភាគេចើនែដលជាអ្នកបកបរបរកសិកម។ េទាះបីជាយ៉ាងណាក្តី ការែបងែចកវណ្ណៈ
ទំាងេនះមិនមានភាពច ស់លាស់េឡើយ េហើយការផា ស់ប្តូរវណ្ណៈសង្គមក៏អាចេធើេឡើងតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬេ េពលែដល
ហូ៊ទមូានទពសម ត្តឬិអណំាច។ េ ក្នងុកាលៈេទសៈទំាងេនះ ជនជាតទិតុសុែីដលកីក ក៏អាចតូវចាត់ទកុថាជា ជនជាតហូ៊ិទ។ូ

េមរៀនលម្អិត

(៦)  សូមេមើល ម៉ាៃរឃ៉ឺ េវ ើភូេថន “ចំនួនអ្នកសា ប់េ ក្នុងអំេពើបល័យពូជសាសន៍រវ៉ាន់ដា៖ េសចក្តីវភិាគលមិតេ ក្នុងេខត្តហ្គីកុងេហា្ក រ ៉”ូ ចំនួនបជាជន ឆា្ន ំ២០០៥/៤ 
(េលខ ៦០) ទំព័រ៣៣១-៣៦៧។ DOI 10.3917/popu.504.0401, https://www.cairn-int.info/article-E_POPU_504_0401--the-death-toll-of-the-rwandan-genocide-a.htm.

(៧)  សូមេមើល ពត៌័មានអពំីបវត្តសិ្តពីអីេំពើហិង ផវូេភទែដលេបើបាស់ជាឧបករណស៍ងា្គ ម, អង្គការសហបជាជាតិ, កមវធិចីះុផា្ទ ល់េ កាន់មលូដា្ឋ នស្តពីអីេំពើបល័យពជូសាសន៍
េលើជនជាតិរវ៉ាន់ដានិងអង្គការសហបជាជាតិ។ https://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20Sexual%20Violence%202014.pdf.

62 | អំេពើបល័យពូជសាសន៍ និងការសមា ប់រងា្គ លេ ក្នុងបវត្តិសាស្តពិភពេលាក

្រប
ទស

រវា
ន់ដា



 មុនដំបូង បេទសរវ៉ាន់ដាតូវបានបគល់ឲេ បេទសអាលឺម៉ង់េ ក្នុងអំឡុងសន្និសីទទីកុងែបរឡំាងឆា្ន ំ១៨៨៤ េហើយ
គឺជាែផ្នកមួយៃនអាលឺម៉ង់-អាហិកខាងេកើត។ បនា្ទ ប់ពីសងា្គ មេលាកេលើកទី១ គឺេ ក្នុងឆា្ន ំ១៩២៤ បេទសអាលឺម៉ង់បានេផ្ទរ
ការគប់គងេលើែដនដីរវ៉ាន់ដា េ ឲបេទសែប៊លហិុក។

 េ េពលែដលខួនចាប់េផ្តើមគប់គងេលើបេទសរវា៉ន់ដា បេទសែប៊លហិុក បានរក នូវរចនាសម្ព័ន្ធវណ្ណៈសង្គមបេង្កើត
េដាយជនជាតិអាលឺម៉ង និងមន្តីអាលឺម៉ង់ ែដលបានេធើការគប់គងេដាយបេយាលេលើបេទសេនះតាមរយៈេមដឹកនាំទុតសុី។ 
ែផកេលើេគាលគំនិតអាណានិគមៃនការែបងែចកពូជសាសន៍ និងកុមជាតិពន្ធុ បេទសែប៊លហិុកបានគប់គងបេទសរវា៉ន់ដា 
តាមរយៈរដ្ឋអំណាចែដលកំណត់ថា កុមទុតសុី ជាពូជសាសន៍ខ្ពង់ខ្ពស់។ 

 េដើម ីេធើឲរដ្ឋអំណាចសបេ នឹងទឹស្តីអំពីពូជសាសន៍និងកុមជាតិពន្ធុ ែប៊លហិុក បានដកហូតជនជាតិហូ៊ទូពីមុខ
តំែណងមានអំណាច និងមិនឲជនជាតិេនះទទួលបានបុពសិទ្ធិនានា ដូចជា ការអប់រកំមិតឧត្តមសិក  ជាេដើម។ ក្នុងនាមជា
អ្នកអាស័យផលពរីដ្ឋអណំាច កុមជនជាតភិាគតចិ ទតុសុ ីបានសហការជាមួយមន្តីែប៊លហិុក េដើម អីនវុត្តេគាលនេយាបាយ។ 
ការែបងែចកពូជសាសន៍និងកំណត់កុមជាតិពន្ធុ បានេកើនេឡើងែថមេទៀតេ េពលែដលែប៊លហិុកតមូវឲបជាជនរវា៉ន់ដា
គប់របូកាន់អត្តសញាណប័ណ្ណ និងកំណត់កុមជាតិពន្ធុៃនអ្នកទាំងេនះ។ លទ្ធផលែដលេកើតេចញពីអត្តសញាណប័ណ្ណគឺ 
បុគ្គលមា្ន ក់មិនអាចផា ស់ប្តូរវណ្ណៈសង្គមតាមរយៈសា្ថ នភាពេសដ្ឋកិច្ចឬអាពាហ៍ពិពាហ៍បានេទៀតេទ។ េដាយមិនខល់ពីមូលេហតុ
ខុសឆ្គងៃនទឹស្តីេរ ើសេអើងពូជសាសន៍និងជាតិពន្ធុ អត្តសញាណប័ណ្ណមិនតឹមែតបានបញ្ជ ាក់ពីកុមជាតិពន្ធុែតប៉ុេណា្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត
ែថមទាងំបញ្ជ ាក់អពំវីណ្ណៈសង្គមេទៀតផង។ កុមទតុសុីបកានយ់កគនំតិខសុៃនឧត្តមភាពពជូសាសន ៍ឬកុមជាតពិន្ធ ុេហើយជនជាតិ
ហូ៊ទូ តូវបានផា្ត ច់េចញ និងទទួលរងការគាបសង្កត់ជាបន្តបនា្ទ ប់។

 បេទសែប៊លហិុក បានដកខួនេចញពីបេទសរវ៉ាន់ដាេ ក្នុងទសវតរឆ៍ា្ន ំ១៩៥០ េហើយបានបេង្កើតរដា្ឋ ភិបាលថីមួយ 
េដើម ីបន្តកាន់កាប់អំណាចេ ចុងទសវតរដ៍ែដល។ ភាពតានតឹងស្តីពីកុមជាតិពន្ធុ បានេកើតេឡើងេ ក្នុងអំឡុងេពលេនាះ។ 
េដើម ីេដាះសាយភាពតានតឹងេនះ ែប៊លហិុក បានចាប់េផ្តើមផ្តល់អំណាចដល់កុមហ៊ូទូ េដាយែតងតំាងកុមេនះឲមានតំែណង
ក្នុងជួររដា្ឋ ភិបាល និងពងីកបែន្ថមនូវបុពសិទ្ធិក្នុងសង្គម។

 េ ក្នុងអំឡុងេពលេបាះេឆា្ន តេដាយេសរេីលើកទី១ ែដលតូវបានេរៀបចំេឡើងេ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៦០ និងឆា្ន ំ១៩៦១ កុមហ៊ូទូ 
ទទួលបានការគប់គងនេយាបាយេ េលើៃផ្ទបេទស តាមរយៈការេបាះេឆា្ន តេ ក្នុងបក ផារេមហូ៊ទូ។ ក្នុងែខកញា ឆា្ន ំ១៩៦១ 
បជាជនរវា៉ន់ដាបមាណ៨០ភាគរយ បានេបាះេឆា្ន តេដើម ីបញ្ច ប់រាជវងអាណានិគម។ ទន្ទឹមនឹងេនះ ែដនដីរនូដា-អ៊ូរនុឌី 
បានតូវបំែបកេចញជា២រដ្ឋ គឺ ប៊ូរនុឌី និងរវា៉ន់ដា។

 បកផារេមហូ៊ទូ បានបេង្កើតេគាលនេយាបាយេដើម ីកំណត់កុមទុតសុី ថាជាសតូវៃនបដិវត្តន៍ឯករាជ ពមទំាងបងា ញ
េហតុផលសមាប់ការវាយបហារេលើកុមទុតសុី និងតំបន់កាន់កាប់របស់កុមេនះ។ ជនជាតិទុតសុីបមាណ១មុឺននាក់បានេភៀស
ខួនេ កាន់បេទសជិតខាង។ កុមហ៊ូទូ ែបរជាបេង្កើនទពសម ត្តិនិងអំណាច ពមទំាងចាប់េផ្តើមដាក់េចញេគាលនេយាបាយ 
ដូចគា្ន េ នឹងអីែដលខួនបានទទួលរងេ េកាមការគប់គងរបស់អាណានិគម។ អំេពើហិង  និងភាពចលាចលបាននាំឲមាន
ការវាយបកវញិពីកុមទុតសុី។

 េ តឹមឆា្ន ំ១៩៦៧ ជនជាតិទុតសុី បមាណជាង២មុឺននាក់ តូវបានសមា ប់ និងបមាណជាង៣មឺុននាក់េផងេទៀតបាន
េភៀសខួនេ កាន់បេទសជិតខាង ជាពិេសសេ កាន់បេទសអ៊ូហ្គង់ដា និងប៊ូរនុឌី េដើម ីេគចពីការរកីរាលដាលៃនអំេពើហិង ។

 ក្នុងឆា្ន ំ១៩៧៣ ឧត្តមេសនីយ៍ ជូេវណ៉ល ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា ែដលជាេមដឹកនាំេយាធាជាន់ខ្ពស់េ ភាគខាងេជើង 
បានេធើរដ្ឋបហារបកបេដាយេជាគជ័យ ពមទំាងបានបេង្កើតសាធារណរដ្ឋរវ៉ាន់ដាេលើកទីពីរ។ េទាះបីជារដ្ឋបហារបានបពឹត្ត
េ េដាយអហិង ក្ត ីក៏េមដកឹនារំបស់បកផារេមហូ៊ទយ៉ូាងេហាច៥០នាក ់តូវបានសមា បន់ងិសា បេ់ ក្នងុគកុ។ ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា 
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បានដាកេ់ចញនវូេគាលនេយាបាយកណា្ត លមយួ ែដលគំាទដលឯ់កភាពជាត ិនងិបាសចាកពយុីទ្ធសាស្តែបងែចងជាតពិន្ធ ុែដល
ធា បប់ានអនវុត្តេដាយរដ្ឋអណំាចកាលពអីតតីកាល។ កមវធិនីេយាបាយជាតិនយិមរបសេ់លាក ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា បានេធើឲេលាក
ទទលួបានការគំាទយ៉ាងខា ងំពសំីណាករ់ដា្ឋ ភបិាលេលាកខាងលិចមយួចនំនួ េហើយទន្ទមឹគា្ន េនាះមុខតែំណងជាេមបញ្ជ ាការរបស់
េលាកេលើកងកមា ំងបដាប់អាវធុ កាន់ែតជួយធានាអំណាចរបស់េលាកបានរងឹមាំែថមេទៀត។ 

 ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា បានបេង្កើតរដ្ឋឯកបករវាន៉ដ់ាក្នងុឆា្ន ១ំ៩៧៥ ស្ថតិេកាមការដឹកនារំបសច់លនាបកសាធារណរដ្ឋបជាជាតិ
េដើម ីបជាធបិេតយ ពមទាងំបានបកាសខនួជាបធានាធបិត។ី េ ក្នងុទសវតរដ៍បំងូៃនការកាន់អណំាចរបស ់ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា 
ជនេភៀសខនួទតុសុបីានេកើនេឡើងដលេ់ ៦ែសននាក់។ បជាជនទតុសុភីាគេចើនបានេភៀសខនួេ កាន់បេទសអ៊ហូ្គងដ់ា នងិចលូរមួ
ជាមយួរណសិរអ្នកស្នហាជាតិរវ៉ានដ់ា ែដលបេង្កើតេឡើងក្នងុឆា្ន ១ំ៩៨៧។ កងជវីពលភាគេចើនគជឺាជនេភៀសខនួទតុសុែីដលបាន
េភៀសខួនេ កាន់បេទសអ៊ូហ្គង់ដា េដាយទទួលបានការគំាទ និងទទួលេគឿងសពា វធុពីេយាធារបស់បេទសអ៊ូហ្គង់ដា។

 ខណៈែដលរណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ានដ់ា ែដលដកឹនាេំដាយទុតសុកីានែ់តរកីធធំាតេ់ ៗ បធានាធបិត ីហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា 
បានេស្នើសំុជំនួយពីអន្តរជាតិ។ ថីេបើមានភាពសា្ទ ក់េស្ទើរក៏ពិតែមន បេទសបារំាងគឺជាអ្នកគាំទរបបហាបី៊យ៉ារម៉ីាណា ក្នុងការផ្តល់
ជនំយួែផ្នកេយាធា ថវកិា នងិបឹក េយាបល។់ រដា្ឋ ភបិាលបារាងំបានចាតទ់កុរវាន៉ដ់ាថាជាែផ្នកសខំានៃ់នទបីអាហិកែដលេបើបាស់
ភាសាបារំាង ពមទាងំមានការពួយបារម្ភចេំពាះកំេណើនឥទ្ធពិលរបស់រណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ានដ់ា។ ការគំាទរបស់បារាងំចេំពាះ
រដា្ឋ ភបិាលរវ៉ានដ់ាបានទទលួរងការរះិគនព់សំីណាកអ់ង្គការសិទ្ធមិនសុ។ េ ែខមករា ឆា្ន ១ំ៩៩៤ អង្គការឃា េំមើលសិទ្ធមិនសុបាន
េចញលិខិតមួយេ កាន់បធានាធិបតីបារាំង ហង់ស័រ មីេតរង៉់ េដាយបានរះិគន់បារាំងចំេពាះ “ការផ្តល់ជំនួយសឹកសងា្គ មដល់
កងេយាធារវ៉ាន់ដា ែដលមានពិរទុ្ធភាពចំេពាះការរេំលាភបំពានសិទ្ធិមនុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងចំេពាះការមិនបានដាក់សមា្ព ធេលើ
រដា្ឋ ភិបាលរវ៉ាន់ដា េដើម ីទប់សា្ក ត់ការរេំលាភបំពានសិទ្ធិមនុស”។

 រណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដាបានព យាមបេណ្ត ញ ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា និងចលនាបកសាធារណរដ្ឋបជាជាតិេដើម ី
បជាធិបេតយភាពេចញពីអំណាច។ ឧទាហរណ៍ជាក់ែស្តងគឺ រណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា បានេធើការវាយបហារពីបេទស
អ៊ូហ្គង់ដា។ េទាះបីជាការវាយបហារេនះបានបពឹត្តេឡើងយ៉ាងណាក្តី ក៏កងកមា ំងរេប៉ះរេប៉ាះរបស់រណសិរេនះមិនអាចយកឈ្នះ
េលើេយាធារវ៉ាន់ដាែដលមានចំនួនេលើសលុបបានេទ។ ថីត ិតែតរណសិរេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដាមានចំណុចេខ យយា៉ងណាក៏េដាយ 

ជំរំជនេភៀសខ្លួនស្រមាប់ជនជាតិរវ៉ាន់ដា េនៅក្នុងតំបន់
គីមបូ៊មបា ភាគខាងេកើត្របេទសហសោេអៀរ (បច្ចុបបន្នស្ថិត
េនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋ្របជាធិបេតយយកុងេហា្គ) 
បនាប់ពីអំេពើ្របល័យពូជសាសន៍េលើជនជាតិរវ៉ាន់ដា។ 
រូបភាពថតេដាយ មជឈមណល្រគប់្រគងនិងបងា្ករជំងឺ 
(CDC) ៃននាយកដានសុខាភិបាលនិងេសវាកម្មបេ្រមើ
ដល់មនុសស របស់សហរដ្ឋអាេមរិក។
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ក៏ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណាបានេបើបាស់ការវាយបហាររបស់រណសិរេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា េធើជាមេធ បាយមួយេដើម ីជាអំណះអំណាង
សមាប់េធើការវាយបហារតាមផូវេយាធាសងសឹកេ េលើជនសុីវលិ ទុតសុី។ ដូេច្នះ ការសមា ប់រងា្គ លេដាយមានពហុរដ្ឋជា
អ្នកបង្ក បានេកើតមានេឡើងេ េលើជនសុីវលិទុតសុីរស់េ ក្នុងតំបន់ជុំវញិបេទសរវ៉ាន់ដា។

 េដាយសារមានការប៉ះទង្គចិជាបន្តបនា្ទ បរ់វាងរណសិរេស្នហាជាតិរវ៉ានដ់ា នងិកងកមា ងំរដា្ឋ ភបិាល សហគមនអ៍ន្តរជាតិបាន
ដាកស់មា្ព ធកានែ់តខា ងំេ េលើេមដកឹនារំណសិរេស្នហាជាតិរវ៉ានដ់ា នងិចលនាបកសាធារណរដ្ឋបជាជាតេិដើម ីបជាធបិេតយ 
ឲេធើការចរចាេដើម បីញ បក់ារផ្ទះុអាវធុ។ ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា តូវបានដាកស់មា្ព ធឲអនវុត្តបពន័្ធរដា្ឋ ភបិាលពហបុក។ ចែំណកេយាធា
បកនេយាបាយបឆំាងនឹងហ៊ូទូ និងសមាជិកៃផ្ទក្នុងរបស់ ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា បានបឆាំងយ៉ាងខា ំងចំេពាះការចរចានិងការប៉ុនប៉ង
ទំាងឡាយណាឈានេ បេង្កើតបព័ន្ធពហុបកែដលនឹងបែងរអំណាចឲកុមកណា្ត លនិយម ឬឲេ កុមទុតសុី។

 ក្នងុឆា្ន ១ំ៩៩១ ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា បានចះុចាញ់ចេំពាះសមា្ព ធអន្តរជាតិ នងិបានយល់សបឲមានការបេង្កើតបកនេយាបាយ
បឆំាងនឹងរដា្ឋ ភិបាល។ េ ែខកក្កដា ឆា្ន ំ១៩៩២ ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា បានយល់ពមចរចាេលើសន្ធិសញាសន្តិភាព ែដលជាបណ្តុ ំ
ឯកសារផូវការេ ថា កិច្ចពមេព ងអារសុ ។ ការចរចាេនះ មានេគាលបំណងបញ្ច ប់សងា្គ មរវាងរណសិរេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា 
និងរដា្ឋ ភិបាលរវ៉ាន់ដា េដាយបេង្កើតជារដា្ឋ ភិបាលពហុបក ែដលបានដាក់បញ្ចូ លទាហានរបស់រណសិរេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា 
េ ក្នងុកងកមា ងំបដាបអ់ាវធុរវាន៉ដ់ា នងិេដើម សីមួលដលក់ារេធើមាតភុមូនិវិត្តនៃ៍នជនេភៀសខនួរវាន៉ដ់ា។ បនា្ទ បព់កីារចុះហត្ថេលខា
េលើកដបំងូេលើសន្ធសិញាសន្តភិាពឆា្ន ១ំ៩៩២ ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា បានបកាសបដេិសធេលើលក្ខខណ្ឌ ែដលបានែចង។ មយួឆា្ន េំកាយ
មក ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា បានយល់សបេលើលក្ខខណ្ឌ ែដលបានែចងេ ក្នុងសន្ធិសញាេនាះវញិ។ អង្គការសហបជាជាតិបាន
ផ្តល់កងកមា ំងរក សន្តិភាព (េបសកកមអង្គការសហបជាជាតិសមាប់ជួយបេទសរវ៉ាន់ដា) េដើម ីសមបសមួលសា្ថ នការណ៍
ក្នុងេពលអន្តរកាល។

 ការសមា បរ់ងា្គ លេលើកុមទតុសុ ីបានេកើតមានេឡើងជាេចើនែខេចើនឆា្ន េំ ក្នងុែផ្នកេផងៗគា្ន ក្នងុបេទសរវាន៉ដ់ា ែដលឈាន
ដលក់ារេកើតមានអេំពើបល័យពជូសាសន៍។ កងជវីពល នងិកងកមា ងំរបសរ់ដា្ឋ ភបិាល បានចលូរមួេ ក្នងុការសមា បរ់ងា្គ លេនះ។ 
របាយការណ៍របស់អ្នកសេង្កតការបរេទស បានបងា ញថារដា្ឋ ភិបាលរវ៉ាន់ដាបានេរៀបចំគេមាងការេដើម ីអនុវត្តអំេពើបល័យពូជ
សាសន៍ជាបព័ន្ធេលើជនជាតិទុតសុី។

 េ េពលែដល ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា តឡបេ់ កាន់ទីកុងគហីា្គ លីនាៃថ្ងទ៦ី ែខេមសា ឆា្ន ១ំ៩៩៤ យន្តេហាះរបស់េលាកតូវ
បានបាញ់ទមា ក់ េហើយគា ននរណាមា្ន ក់េ រស់រានមានជីវតិពីឧប ត្តិេហតុេនះេឡើយ។ អត្តសញាណនិងេគាលបំណងពិតបាកដ
របស់អ្នកវាយបហារ គឺេ ែតរកមិនេឃើញជាេរៀងរហូត។ ប៉ុែន្តព័ត៌មានៃនការវាយបហារេនះ និងការសា ប់របស់បធានាធិបតី 
បានបង្កឲមានយុទ្ធនាការបល័យពូជសាសន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតែដលពុំធា ប់មានពីមុនមកេ េលើពិភពេលាក។

 ក្នុងរយៈេពលបុ៉នា នៃថ្ងេកាយមរណភាពរបស់ ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា កងកមា ំងបដាប់អាវធុ និងកងជីវពល បានចាប់េផ្តើមកំណត់
េគាលេ បឋមេលើកុមហ៊ូទូនិយមកណា្ត ល និងសមាជិកដឹកនាំបកនេយាបាយបឆំាង។ េ ៃថ្ងទី៧ ែខេមសា នាយករដ្ឋមន្តី 
អាហា្ក ថា យូវលីីនហ្គយ៉ីាម៉ា ែដលជាអ្នកទទលួបន្ទកុដកឹនារំដា្ឋ ភបិាលរវ៉ានដ់ាបនា្ទ បព់មីានការេធើឃាតេលើបធានាធបិត ីហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា។ 
ដបំងូេឡើយ ការវាយបហារនានាតូវបានេធើេឡើងេ ក្នងុទីកុងគហីា្គ លី នងិេកាយមកេទៀតបានរកីរាលដាលយ៉ាងឆាបរ់ហ័សេ
កាន់េខត្តដៃទេទៀត។ េទាះបីជាមានការដាក់ពងាយកងកមា ំងេបសកកមផ្តល់ជំនួយរបស់អង្គការសហបជាជាតិសមាប់បេទស
រវ៉ាន់ដា េដើម ីតាមដានរដា្ឋ ភិបាលបេណា្ត ះអាសន្នបកបេដាយសន្តិភាពក៏េដាយ ដូចគា្ន េ នឹងមន្តីសញ្ជ ាតិបរេទសែដល
បេមើការេ ក្នុងបេទសរវា៉ន់ដាែដរ កងកមា ំងនិងមន្តីអង្គការសហបជាជាតិទំាងេនះមិនបានេអើេពើចំេពាះេរឿងរ៉ាវែដលបាន
េកើតេឡើងេ ក្នុងបេទសនាប៉ុនា នៃថ្ងេកាយពីមានការេធើឃាតេលើរបូេលាក ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា។
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 ការដកកងកមា ងំេចញភា មៗរបសស់ហគមនអ៍ន្តរជាតិ បានជរំញុឲយុទ្ធនាការេយាធាបឆំាងនងឹជនសុវីលិទតុសុ ីេកើតមាន
េឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ មន្តីហូ៊ទូេ ក្នុងបេទសតូវបានបញ្ជ ាឲបេង្កើតប៉ុស្តិ៍យាមនិងបំពាក់អាវធុ និងេជើសេរ ើសជនសុីវលិហូ៊ទូ
ឲចូលរមួក្នុងកងជីវពល អុីធឺរា៉ហាមេវ។៉ េមដឹកនាំេយាធាក៏បានបន្តេបើបាស់សា្ថ នីយវទិុជាតិ េដើម ីផពផ យពីភាពសប់េខ្ពើម
ចំេពាះកុមទុតសុី និងបំភិតបំភ័យកុមហ៊ូទូ ែដលបានបះេបារបឆំាងនឹងការេបាសសមា តជាតិពន្ធុ។

 េយាធារវ៉ានដ់ា បានបពំាកេ់ដាយគាប់ែបកៃដនងិកាេំភើង ខណៈែដលកងជវីពល អុធីរឺាហ៉ាមេវ ៉ភាគេចើនកានកំ់ាបតិផា្គ ក។់ 
អាវធុភាគេចើនែដលេបើបាស់េដាយេយាធានិងកងជីវពល គឺតូវបានផ្តល់ឲេដាយបេទសបារំាង េ មុនេពលេកើតមានអំេពើ
បល័យពូជសាសន៍។ េទាះបីជាកុមទុតសុីជាកុមេគាលេ ក៏េដាយ ក៏េ មានកុមហ៊ូទូរាប់ពាន់នាក់តូវបានសមា ប់េដាយសារ
ែតអ្នកទាងំេនះតូវបានយល់ចឡំថាជាកុមទតុសុ ីឬអ្នកទាងំេនះបានបះេបារបឆំាងនងឹចលនាេនះ ឬជយួដល់កុមទតុសុ។ី េគាល
នេយាបាយអនុវត្តេដាយរដា្ឋ ភបិាលហូ៊ទបូេណា្ត ះអាសន្ន មានេគាលបំណងលុបបបំាតន់វូរាល់អ្នកបឆំាងរដា្ឋ ភបិាល នងិេបើបាស់
អំេពើហិង េដើម ីលុបបំបាត់កុមទុតសុីទំាងអស់។ ការវាយបហារនិងការសមា ប់រងា្គ ល បានបពឹត្តេឡើងេ តាមមន្ទីរេពទ 
និងវហិារសាសនាគិស្ត។ ស្តី កុមារ និងមនុសវយ័ចំណាស់ តូវបានកំណត់ថាជាកុមេគាលេ សមា ប់ដូចគា្ន េ នឹងបុរសជន
ជាតិទុតសុី។ ការរេំលាភេសពសន្ថវៈេ េលើស្តីជនជាតិទុតសុីេ មុនេពលសមា ប់ គឺជាល ិចកលដ៏អាកក់ែដលបានអនុវត្តយ៉ាង
សាយភាព េដើម ីឲស្តីជនជាតិទុតសុីបាត់បង់អស់ភាពជាមនុស។ ជនរងេគាះៃនអំេពើរេំលាភេសពសន្ថវៈ ែតងែតតូវទទួល
រងរបួស និងទារណុកមេ មុនេពលតូវសមា ប់ ខណៈេពលែដលជនរងេគាះខះេទៀតតូវេធើជាទាសករក្នុងរយៈេពលែវង 
ជាងជនរងេគាះដៃទេទៀត េ មុនេពលតូវបានសមា ប់។ រដា្ឋ ភិបាលបេណា្ត ះអាសន្ន បានេកៀរគរជនសីុវលិហូ៊ទូឲមកចូលរមួ
ក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខួន តាមរយៈការេលើកទឹកចិត្ត ឬការគំរាមកំែហង។ ផ្ទះសែម ងនិងទពសម ត្តិរបស់កុមទុតសុីតូវបានដុត 
លួចបន់ ឬកេម្ទចេចាល។

 រណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ានដ់ាបានគប់គងេលើែផ្នកនានាៃនបេទស ចាបព់ែីខឧសភាដលែ់ខមថិនុា ឆា្ន ១ំ៩៩៤។ េទាះបី
ជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏អំេពើហិង េលើកុមជាតិពន្ធុេ ែតបន្តរហូតដល់េដើមែខកក្កដា។ បន្តិចម្តងៗ កងកមា ំងរណសិរអ្នក
េស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា បានផ្តួលរលំំកងេយាធា និងកងជីវពលរបស់រដា្ឋ ភិបាលរវ៉ាន់ដា ែដលជាអ្នកទទួលខុសតូវក្នុងការេរៀបចំ
ការសមា ប។់ េ ៃថ្ងទ៤ី ែខកក្កដា ឆា្ន ១ំ៩៩៤ កងកមា ងំរណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ានដ់ា បានកានក់ាបរ់ដ្ឋធានគីហីា្គ លីទំាងសុង។ 
តំបន់តស៊ូសំខាន់ៗដៃទេទៀតៃនរដា្ឋ ភិបាលបេណា្ត ះអាសន្នរវ៉ាន់ដា តូវបានផ្តួលរលំំនាេពលបនា្ទ ប់។ ទន្ទឹមនឹងេនះ បទឈប់បាញ់
គា្ន ជាឯកេតាភាគីតូវបានបកាសេ ៃថ្ងទី១៨ ែខកក្កដា។ េមដឹកនាំរណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា បានបេង្កើតរដា្ឋ ភិបាលរបួរមួ
ជាតិបេណា្ត ះអាសន្នមួយ េ ៃថ្ងទី១៩ ែខកក្កដា និងបានពងីកការគប់គងរបស់ខួនេ ទូទំាងបេទស។ ប៉ាស្ទ័រ បី៊ហីមុនហ្គូនូ 
ជាេមដឹកនាំនិយមកណា្ត លៃនកុមហ៊ូទូ តូវបានែតងតាំងជាបធានាធិបតី និងជាេមបញ្ជ ាការ រណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវា៉ន់ដា
ហូ៊ទូ។ ប៉ូល កាហា្ក មី គឺជាអនុបធានាធិបតី។ េមដឹកនាំរដា្ឋ ភិបាលបេណា្ត ះអាសន្នហូ៊ទូ បានេគចខួនេ កាន់បេទសជិតខាង 
ជាពិេសសបេទសហ េអៀរ និងសាធារណរដ្ឋបជាធិបេតយកុងេហា្គ ។ ជនជាតិហូ៊ទូជាេចើនបានេ តាមេមដឹកនាំទំាងេនះ 
េដាយសារែតការភិតភ័យចំេពាះផលវបិាកៃនការចូលរមួេ ក្នុងអំេពើបល័យពូជសាសន៍។ ចំនួនបជាជនែដលតូវផា ស់ទីក្នុង
បេទសបានឈានដល់េ ជាង៣លាននាក់។ េលើសពីេនះេទៀត ជនជាតិហូ៊ទូជាង២លាននាក់ បានេភៀសខួនេ កាន់បេទស
ហ េអៀរ និងបេទសជិតខាង។

 េទាះបីជាអង្គការសហបជាជាតិ និងេមដឹកនាំអន្តរជាតិនានា បានេថា្ក លេទាសចំេពាះអំេពើហិង ក៏េដាយ ក៏សា្ថ ប័ន
អន្តរជាតិទំាងេនះមិនបានេធើអន្តរាគមន៍បកបេដាយបសិទ្ធភាពណាមួយេ មុនែខកក្កដា។ េ ក្នុងែខេមសា កុមបឹក
សន្តិសុខអង្គការសហបជាជាតិ បានេបាះេឆា្ន តដកកងកមា ំងទ័ពេបសកកមអង្គការសហបជាជាតិសមាប់ជួយបេទសរវ៉ាន់ដា 
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េចញពីបេទស។ កតា្ត េនះបានបង្កឲ
អំេពើហិង រកីរាលដាលេ ពាសេពញ
ៃផ្ទបេទស។ េទាះបីជាមានេសចក្តី
រាយការណ៍ និងសមា្ព ធពីសំណាក់
អង្គការមនុសធម៌ អ្នកសារព័ត៌មាន 
និងបជាជាតិដៃទេទៀតក៏េដាយ ក៏កុម
បឹក សន្តិសុខអង្គការសហបជាជាតិ 
េ ែតអល់ែអកេលើសំណួរថា េតើគួរ
ចាត់វធិានការែបបណា និងថាេតើេ
េពលណា។ ថីេបើកុមបឹក សន្តិសុខ
អង្គការសហបជាជាតិបានេធើការេថា្ក ល
េទាសចំេពាះអំេពើហិង  និងអ្នកដឹកនាំ
អំេពើបល័យពូជសាសន៍ក៏ពិតែមន ប៉ុែន្ត

េសចក្តីែថងការេថា្ក លេទាសេនាះេ មានលក្ខណៈទន់េខ យ េហើយមិនទាំងហ៊ានេ អំេពើហិង ែដលបានបពឹត្តេឡើងឲចំ
តាមធាតុពិតរបស់វាថាជាអំេពើបល័យពូជសាសន៍។ េ ពីេនាះ អង្គការសហបជាជាតិមិនបានចាត់វធិានការមិនែមនតាមែបប
េយាធាណាមួយទាល់ែតេសាះ ដចូជាការបទិសា្ថ នយីវទិុជាតរិវ៉ានដ់ា ឬេធើការេថា្ក លេទាសជាសាធារណៈេលើេមដកឹនាៃំនអេំពើបល័យ
ពូជសាសន៍។ បសិនេបើតូវបានដាក់េចញ វធិានការទំាងអស់េនះ វាអាចនឹងមានបសិទ្ធភាពក្នុងការរារាំង ឬពន រេពលការ
បពឹត្តអំេពើបល័យពូជសាសន៍ េដាយនំាមកនូវហានិភ័យ និងការចំណាយថវកិាតិចតួចបំផុតដល់បណា្ត សមាជិកអង្គការ
សហបជាជាតិ។ ក៏ប៉ុែន្តទមំាែតអង្គការសហបជាជាតិ សេមចដាក់ពងាយកមា ំងទ័ពរបស់ខួនចំនួន៥ពាន់នាក់េ ក្នុងបេទស
រវ៉ាន់ដាសាជាថីវញិ េនាះអំេពើបល័យពូជសាសន៍តូវបានបញ្ច ប់ េហើយកនងផុតេ អស់ជាេចើនែខេ េហើយ។ 

 េទាះបីជារណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដាជាកមា ំងមូលដា្ឋ នែតមួយគត់ ែដលមានបំណងបឆំាងនឹងរដា្ឋ ភិបាលបេណា្ត ះ
អាសន្នយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏អ្នកទាងំេនាះបានចូលរមួេ ក្នងុការវាយបហារសងសឹកែដលបពំានេលើច បអ់ន្តរជាតិ នងិបពំារបំពាន
សិទ្ធមិនសុ។ ជាញឹកញាប ់ការសមា បជ់នសុវីលិហូ៊ទែូដលគា នអាវធុបានបពឹត្តេឡើងេដាយរណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ានដ់ា ែដល
ជំរញុឲមានការសនតថា េមបញ្ជ ាការរណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា បាកដជាបានដឹងអំពីសកមភាពេនះ េទាះបីជាពុំបានគប់
គងេដាយផា្ទ ល់េលើអេំពើទំាងេនះក៏េដាយ។ សាកីជាេចើនបានពពិណ៌នាអពំកីារសមា បេ់ បព័ន្ធតលុាការ ែដលបន្តេកើតមានេឡើង 
េកាយេពលរដា្ឋ ភិបាលរបួរមួជាតិេឡើងកាន់អំណាច។

 រណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដា បានសមា ប់ជនៃដដល់មួយចំនួនែដលរស់េ ក្នុងបេទសរវ៉ាន់ដា ឬឃុំខួនអ្នកទាំង
េនាះជាេរៀងរហូត េដាយពំុបានបពឹត្តេ តាមដំេណើរការតុលាការ។ រណសិរអ្នកេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដាតូវបានចាប់ខួន និង
ឃុំឃំាងជនសង័យភា មៗ បនា្ទ ប់ពីបេណ្ត ញរដា្ឋ ភិបាលហូ៊ទូេចញពីអំណាច។ មន្ទីរឃំុឃំាងក៏តូវបានផ្ទុកអ្នកេទាសេលើសចំណុះ។ 
បពន័្ធតលុាការរបស់បេទសេនះបានធា កក់្នងុសភាពរេខករខាកដនុដាប េហើយភាគេចើនៃនអ្នកជនំាញរបស់ខនួបានសា បប់ាតប់ង់
ជីវតិ ឬតូវបានសមា ប់េ ក្នុងអំឡុងអំេពើបល័យពូជសាសន៍។ អ្នកេទាស តូវឃំុខួនេដាយគា នកាលកំណត់ច ស់លាស់ និងពុំ
បានឆងកាត់ដំេណើរការកាត់ក្តីេឡើយ។ អ្នកទាំងេនះ បានទទួលរងអំេពើអមនុសធម៌េដាយសារការផ្ទុកមនុសេលើសចំណុះ កងះ
អាហារ និងកងះការែថទំាសុខភាព។ មកដល់តឹមឆា្ន ំ១៩៩៥ មានអ្នកេទាសជាង៣មឺុននាក់ េ ែតតូវបានបន្តឃុំឃំាងេដាយ
ពុំឆងកាត់សវនាការ ឬការកាត់េសចក្តីអីទំាងអស់។

ស មួយែដលមានន័យថា “្របជាជនរវ៉ាន់ដា គឺជាជនរងេ្រគាះៃនមេនាគមន៍វិជា្របល័យពូជសាសន៍ 
និងឫសគល់ទាំងឡាយៃនអំេពើេនះ។” រូបភាពេនះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការ Creative Common License 2.0 
េគហទំព័ររបស់អង្គការ https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en.
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តុលាការឧ្រកិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសមាប់បទសរវ៉ាន់ដា 
និងយន្តការយុត្តិធម៌្រកាយជមាះ

នាៃថ្ងទ៨ី ែខវចិ្ឆកិា ឆា្ន ១ំ៩៩៤ អង្គការសហបជាជាតិបានបេង្កើតតលុាការអន្តរជាតិ ក្នងុេគាលបំណងកាតេ់ទាសបុគ្គលទំាងឡាយ
ណាែដលទទលួខសុតូវចំេពាះអំេពើបល័យពជូសាសន ៍នងិការបពំារបំពានយ៉ាងធ្ងនធ់្ងរេលើច បម់នសុធម៌អន្តរជាតិដៃទេទៀត

ែដលបង្កេឡើងេ ក្នងុបេទសរវាន៉ដ់ា។ េដាយសារែតបញ ាអស្ថរិភាពក្នងុបេទសរវាន៉ដ់ា តលុាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់បេទស
រវ៉ាន់ដា មិនបានចាប់េផ្តើមកាត់េទាស ឬជំនុំជមះជនទាំងឡាយណា ែដលបានបពឹត្តអំេពើបល័យពូជសាសន៍េឡើយរហូតដល់
ឆា្ន ំ១៩៩៥។ តុលាការេនះតូវបានបេង្កើតេឡើងេ ក្នុងទីកុងអារសុ  បេទសតង់សានី។

 តលុាការេនះ គជឺាតលុាការអន្តរជាតិដបំងូបងស់ ែដលជនំុជំមះេលើបទឧកិដ្ឋកមបល័យពជូសាសនេ៍ ក្នងុឆា្ន ១ំ៩៩៨ េដាយ
បកសាយនិយមន័យៃនពាកអំេពើបល័យពូជសាសន៍ ដូចែដលបានតាក់ែតងេឡើងេ ក្នុងអនុសញាស្តីពីការបងា្ក រនិងការផ្តនា្ទ
េទាសឧកិដ្ឋកមបល័យពូជសាសន៍ឆា្ន ំ១៩៤៨។ តុលាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់បេទសរវ៉ាន់ដា បានកំណត់បទឧកិដ្ឋកម
រេំលាភបំពានផូវេភទ ថាជាែផ្នកមួយៃនការបពឹត្តអំេពើបល័យពូជសាសន៍។

 តលុាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់បេទសរវ៉ានដ់ា បានសេមចេជាគជ័យគរួឲកតស់មា្គ ល់។ តលុាការេនះបានព យាមេលើក
កម្ពស់ការយល់ដងឹ នងិបទដា្ឋ នបទពរិទុ្ធភាពទាកទ់ងនងឹការរេំលាភសពសន្ថវៈ ការរេំលាភបំពានផវូេភទ នងិឧកិដ្ឋកមែផ្នកេយនឌរ័
ដៃទេទៀត េហើយបានបេង្កើតកមវធិនីងិបពន័្ធផ្តល់ការគំាទនងិការការពារជនរងេគាះ នងិសាកីសកា្ត នពុលៃនអេំពើបល័យពជូសាសន។៍ 
ជារមួ តលុាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់បេទសរវ៉ានដ់ា បានកាតេ់ទាសបុគ្គលសំខាន់ៗ មយួចនំនួ ដចូជា អតតីនាយករដ្ឋមន្តី ហង់ 
កំាបានដា, អតីតនាយេសនាធិការឧត្តមេសនីយ៍  អូហា្ក ស្ទីន បី៊ហីុមុនហ្កូ ពមទាំងអតីតនាយេសនាធិការៃនកសួងការពារជាតិ 
វរៈសនីយ៍ េថអូេណស្ត ៍ហាេហា្ក សូរា។៉ តលុាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់បេទសរវ៉ានដ់ា បានជនំុជំមះេទាសមនសុចំននួ៩៣នាក់ 
ក្នុងេនាះមាន៦១នាក់តូវបានដាក់េទាស និង១៤នាក់េទៀតតូវបានេដាះែលង។ 

 សមទិ្ធផលទាងំអសរ់បស់តលុាកាឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់បេទសរវ៉ានដ់ា គេឺដើម បីះ៉ប៉វូសងវញិបនា្ទ បព់កីារខកខានរបស់
អង្គការសហបជាជាតិក្នងុការចាតវ់ធិានការបងា្ក រ ឬរារាងំអេំពើបល័យពជូសាសន ៍េ េពលែដលខនួអាចេធើអន្តរាគមនប៍ាន េហើយការ
ខកខានេនះបានបង្កផលបះ៉ពាល់ដលេ់ករដំែណលរបស់អង្គការសហបជាជាតិ។ ប៊ូតូស ហា្ក លី អគ្គេលខាអង្គការសហបជាជាតិ
េ ក្នងុអឡុំងេពលៃនការបពឹត្តអេំពើបល័យពជូសាសន ៍បានទទលួសា្គ ល់ភាពបរាជយ័េនះ ពមទំាងភាពអសកមរបស់សហគមន៍
អន្តរជាតិក្នុងការេឆើយតបេ នឹងអំេពើហិង ។
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 តលុាការបានេចញេសចក្តសីេមចចងុេកាយក្នងុែខធ្ន ូឆា្ន ២ំ០១៤ នងិចាបតំ់ាងពេីពលេនាះមក សំណំុេរឿងបែន្ថមេទៀតតូវ
បានបញ្ជូ នេ កានត់លុាការជាតិរវ៉ានដ់ា។ បនា្ទ បព់បីញ្ច ប់បតបិត្តកិាររបស់ខនួ េករដំែណលរបស់តលុាការេនះ តូវបញ្ជូ នេ កាន់
ែផ្នកយន្តការអចៃិន្តយ៍អន្តរជាតិសមាប់តលុាការពហទណ្ឌ ែដលទទលួបន្ទកុអនវុត្តបន្តេលើការងារ ែដលសេមចបានេដាយតលុាការ
ឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់បេទសរវ៉ានដ់ា (នងិតលុាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់បេទសយូេហា្គ សា វ)ី។ ការងារៃនែផ្នកយន្តការ
អចិៃន្តយ៍អន្តរជាតិសមាប់តុលាការពហទណ្ឌ  គឺេផា្ត តេលើការពងឹងនីតិរដ្ឋេ ក្នុងវស័ិយយុត្តិធម៌ឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិ ែដលរមួ
បញ្ចូ លទំាងការសមបសមួល ក្នងុការេផ្ទរសំណំុេរឿងពីតលុាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិសមាប់បេទសរវ៉ានដ់ា នងិតលុាការឧកិដ្ឋកម
អន្តរជាតិសមាប់បេទសយូេហា្គ សា វ ីេ កាន់តលុាការជាតិ េដាយបន្តតាមដានជនជាបេ់ចាទែដលេ េសសសល់គប់គងបណ្ណសារ
ឯកសារ និងផ្តល់ជំនួយ ក៏ដូចជាការពារដល់ជនរងេគាះនិងសាកីរាប់ពាន់នាក់ែដលផ្តល់សក្ខីកមេ ក្នុងតុលាការ។

 េ ពីយន្តការតុលាការអន្តរជាតិ បេទសរវ៉ាន់ដាបានបេង្កើតបព័ន្ធតុលាការ “កាឆាឆា” េដើម ីេដាះសាយសំណំុេរឿងេ
ក្នុងបព័ន្ធតុលាការសាមញ។ តុលាការកាឆាឆា គឺជាេវទិកាតាមសហគមន៍គប់គងេដាយមន្តីក្នុងសហគមន៍ ែដលជាទូេ គា ន
ការបណ្តុ ះបណា្ត លផវូច ប។់ បពន័្ធកាឆាឆា មនិតឹមែតមានេគាលបណំងពេនឿនរយៈេពលៃនសវនាការនិងដេំណើរការយុត្តធិម៌ែត
ប៉េុណា្ណ ះេទ ក៏ប៉ែុន្តែថមទាងំអនញុាតឲមានការផះផ ក្នងុសហគមន ៍តាមរយៈការេលើកទកឹចតិ្តឲអ្នករស់រានមានជវីតិែចករែំលក
បទពិេសាធន៍របស់ខួន និងឲជនៃដដល់ទទួលបាននូវការអត់ឱនេទាសចំេពាះអំេពើែដលខួនបានបពឹត្ត។

 គតិតឹមកាលបរេិច្ឆទៃនការេបាះផ យេសៀវេ េនះ តនួាទរីបស់បេទសបារាងំេ ក្នងុអេំពើបល័យពជូសាសន ៍គេឺ ែតជា
បធានបទែដលតូវពិភាក ដ៏ចមូងចមាស់។ េ ក្នុងឆា្ន ំ២០១៦ រវ៉ាន់ដា បានេបាះពុម្ពបញ្ជ ីេឈា ះមន្តីេយាធាបារំាងចំនួន២២របូ 
ែដលតូវបានេចាទបកានព់បីទបានផ្តល់ជនំយួ ក្នងុការេរៀបចំែផនការ នងិគាំទយុទ្ធនាការបល័យពជូសាសន។៍ ទន្ទមឹនងឹេនះែដរ 
េ ក្នុងឆា្ន ំ២០១៧ រដា្ឋ ភិបាលរវ៉ាន់ដាបានេបាះពុម្ពរបាយការណ៍បេង្កើតេដាយអង្គភាពច ប់ែដលមានមូលដា្ឋ នេ សហរដ្ឋអាេមរកិ 
ែដលរបាយការណ៍េនាះបានេចាទបកាន់បេទសបារាំងពីបទគាំទដល់រដា្ឋ ភិបាលហូ៊ទូ បង្កឲមានអំេពើបល័យពូជសាសន៍េលើ
កុមទុតសុី ក៏ដូចជា ការផ្តល់ទីជមកដល់ជនសង័យៃនអំេពើបល័យពូជសាសន៍េទៀតផង។

សំណួរពិភាកសោ
១) េតើបេទសមួយមានការទទួលខុសតូវក្នុងការការពារបជាជនៃនបេទសដៃទេទៀតពីអំេពើបល័យពូជសាសន៍ឬេទ? 

េតើអ្នកនឹងពិពណ៌នាពីការទទួលខុសតូវេនះយ៉ាងដូចេម្តច?

២) េតើបជាជនៃនបេទសដៃទគួរែតបូជាជីវតិរបស់ខួនេដើម ីេសាចសង់ជីវតិមនុសពីអំេពើបល័យពូជសាសន៍ែដរឬេទ?

៣) េតើការអន្តរាគមនរ៍បស់បេទសមយួេលើបេទសដៃទេដើម រីារាងំ ឬបញ បអ់េំពើបល័យពជូសាសនជ៍ាអេំពើខសុច បឬ់េទ?

ពិនិតយេមើលសំណួរទាក់ទងនឹងេមេរៀន

សំណួរែដលមានចេម្លើយខ្លី
៤) េតើមានលក្ខខណ្ឌ បវត្តិសាស្តអីខះ ែដលជំរញុឲមានអំេពើហិង រវាងជនជាតិហូ៊ទូ និងទុតសុី?

៥) បនា្ទ បព់ីបធានាធបិតៃីនបេទសរវ៉ានដ់ាហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណាតូវបានេធើឃាត េតើមានេហតកុារណ៍អខីះែដលបានេកើតេឡើង?

៦) េតើអង្គការសហបជាជាតិបានេធើសកមភាពអីខះ េដើម ីទប់សា្ក ត់ការសមា ប់រងា្គ ល?

៧) េតើមានសកមភាពអីខះ ែដលបានបញ ប់អំេពើហិង េនះ?

៨) បនា្ទ បព់អីេំពើហិង ទាងំេនះបានបញ្ចប ់អង្គការសហបជាជាតិបានបេង្កើតតលុាការមួយ គតឺលុាការឧកិដ្ឋកមអន្តរជាតិ
សមាប់បេទសរវ៉ានដ់ា ជាតលុាការអន្តរជាតិដបំងូបផំតុែដលេធើការជំនុជំមះេលើឧកិដ្ឋកមអែីដលតូវបានកណំត់េឡើង
ចាបតំ់ាងពឆីា្ន ១ំ៩៤៨?
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្រប
ទស

រវាន់ដា
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្រប
ទស

រវា
ន់ដា



ែផនទី្របេទសរវ៉ាន់ដា
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្រប
ទស

រវាន់ដា
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សណួំរ
ែដលមានចេម្លយីខ្លសី្រមាប់
េមេរៀនលម្អតិ

្របេទសអាល្លឺម៉ង់្របេទសអាល្លឺម៉ង់
្របេទសកម្ពុជា្របេទសកម្ពុជា
្របេទសបូស្នុី-ហឺហសីេហា្គវីន្របេទសបូស្នុី-ហឺហសីេហា្គវីន
្របេទសរវ៉ាន់ដា្របេទសរវ៉ាន់ដា
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១)   េនៅឆាំ១៩៣៣ សកម្មភាពចមបងរបស់រដាភិបាលមួយបានេកើតមានេឡើង ែដលបង្កជាការវាយ្របហារេលើជនជាតិជ្វីហ្វ។ 
េតើ្រពឹត្តិការណ៍េនាះគឺជា្រពឹត្តិការណ៍អ្វី?

  ចេម្លើយ៖ េ ក្នុងឆា្ន ំ១៩៣៣ ច ប់នូេរមប៊ឺកតូវបានអនុម័ត ែដលបង្ខំឲជនជាតិជីហចាកេចញពីការងារសីុវលិ 
និងែផ្នកដៃទេទៀតៃនសង្គម។ ច ប់េនះបានេធើឲជនជាតិជីហគឺជាបជាជនែដលមានឋានៈទីពីរក្នុងសង្គម។

២)  ចូរពិពណ៌នាអំពីគេ្រមាងរបស់ណាហសុីអាល្លឺម៉ង់ ែដល្រតូវបានសា្គល់ថាជា “ដំេណាះ្រសាយចុងេ្រកាយ”។

  ចេម្លើយ៖ គេមាងែផនការរបស់ណាហីុ បងា ញពវីធីសីាស្តេចើនដណំាកក់ាល ែដលមានេគាលបំណងកមា្ច តេ់ចាលជនជាតិ
ជហីទំាងអសេ់ចញពទីបីអរឺ ៉បុ។ ជាែផ្នកមយួៃនគេមាងេនះ អាដលុហ ៍អាយខា ន ់មន្តីជានខ់្ពស់ៃនកងស៊តូសា្ត ែហល អាលមឺង៉់ 
គជឺាអ្នកទទលួបន្ទកុនរិេទសជនជាតអិាលមឺង៉-់ជហី េ ក្នងុបេទសអាលមឺង៉ ់នងិជនជាតអិរឺ ៉បុ-ជហី េ ក្នងុឧបទបីអាលមឺង៉់ 
 (រមួមាន បេទសអូទីស បេទសប៉ឡូូញ បេទសេឆកូសវូាគ៉ ីបេទសបារំាង បេទសហូឡង ់បេទសហុងគីនងិបេទសរសុីុី)
េ កាន់ ជំរឃំុំឃំាងនិងទីតំាងសមា ប់។

៣)   េតើជីវិតរស់េនៅ្របចំាៃថ្ងេនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងមានសភាពយា៉ងដូចេម្តច?

  ចេម្លើយ៖ ជីវតិបចាំៃថ្ងេ ក្នុងជំរឃំុំឃំាង គឺមានសភាពលំបាកលំបិន។ អ្នកេទាសរស់េ ក្នុងជំរទំំាងអស់តូវេធើការងារ
ធ្ងន់ធ្ងរទំាងខាងក្នុងនិងខាងេ ជំរ។ំ អ្នកេទាសទទួលអាហារ េពលសមាក និងការការពារពីអាកាសធាតុតជាក់បានតិច
តួចណាស់។ ជំងឺនិងការឆងជំងឺែតងែតេកើតមានេឡើង។ មនុសជាេចើនបាត់បង់ជីវតិេដាយសារការេធើការហួសកមា ំង 
ភាពអត់ឃា ន និងជំងឺ។

៤)  េតើ្រកុមមនុសសែដលជាេគាលេដៅរបស់របបណាហសីុមាន្រកុមណា ខ្លះ?

  ចេម្លើយ៖ របបណាហុីបានដាក់េគាលេ េលើកុមមនុសទំាងឡាយណា ែដលមិនសមសបេ ក្នុងផ្នត់គំនិតៃនអម ូរ
អារ ន ែដលរមួបញ្ចូ លទំាង ជនជាតិជីហ ជនជាតិរ ៉ម៉ូា ជនជាតិអម ូរសា វ និងជនពិការៃនកុមបជាជនដៃទេទៀត។

៥)  េតើ្របេទសអាល្លឺម៉ង់បានចុះចាញ់សឍងា្គមេលាកេលើកទី២ េនៅេពលណា?

 ចេម្លើយ៖ េ ៃថ្ងទី៧ ែខឧសភា ឆា្ន ំ១៩៤៥។

៦)  េតើឧ្រកិដ្ឋជនណាហសីុ្រតូវបាននាំយកមកកាត់េទាសយា៉ងដូចេម្តចខ្លះ?

  ចេម្លើយ៖ រយៈេពលបមាណ៦ែខេកាយពីការបពឹត្តបទេលើស តលុាការេយាធាអន្តរជាតិេ ក្នងុទីកុងនេូរមប៊ឺក បានចាបេ់ផ្តើម
សវនាការរបស់ខនួជាផវូការេលើមន្តីរបបណាហុ។ី តលុាការេនះបានសេមចឲបុគ្គលទំាងេនាះជាបេ់ទាសពីបទឧកិដ្ឋកមបឆំាង
នងឹសន្តភិាព ឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម នងិឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនសុជាតិ។ េ បុ៉នា នឆា្ន បំនា្ទ បម់កេទៀត មន្តីៃនរបបណាហុ ីតូវបាន
កាតេ់ទាសេ ក្នងុតលុាការេ ជំុវញិពភិពេលាក េទាះបីជាយ៉ាងណាក្ត ីក៏មន្តីណាហីុ ភាគេចើនពុែំដលតូវបានរកេឃើញេទ។

្របទសអាល្លឺម៉ង់
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១) េតើនរណាជាអ្នកដាក់េឈាះ “ែខ្មរ្រកហម”?

  ចេម្លើយ៖ ពាកថា “ែខរកហម” គជឺាេឈា ះែដលសេម្តចពះ នេរាត្តម សីហន ុដាកឲ់គបូដបិក្ខកមុយុនសី្តរបស់ពះអង្គេ
ក្នងុទសវតរឆ៍ា្ន ១ំ៩៦០។ េឈា ះផវូការរបស់កុមេនះគ ឺបកកមុយុនសី្តកម្ពជុា។ េដើមកេំណើតរបសែ់ខរកហម គេឺផ្តើមេចញពី
ចលនាតស៊ូទង់ទាយធំបឆំាងនឹងអាជា្ញ ធរអាណានិគមបារាំង។

២)   េនៅេពលែដលសេម្តច្រពះ នេរាត្តម សីហនុ ចូលរួមជាមួយែខ្មរ្រកហមក្នុងឆាំ១៩៧០ េតើសកម្មភាពរបស់្រពះអង្គមានឥទ្ធិពល
យា៉ងដូចេម្តចចំេពាះកិច្ច្របឹងែ្របងេ្រជើសេរីសសមាជិកថ្មីរបស់ែខ្មរ្រកហម?

  ចេម្លើយ៖ េ េពលែដលសេម្តចពះ នេរាត្តម សីហន ុចលូរមួជាមយួែខរកហម ពះអង្គបានេធើឲចលនារបស់ែខរកហមវវិដ្ដ
េ ជាសបច ប់ និងអនុញាតឲែខរកហមបេង្កើនកមា ំងរបស់ខួនបានយា៉ងេចើនសន្ធឹក។

៣)   ចូរពិពណ៌នាអំពីេគាលបំណងរបស់បកសកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា?

  ចេម្លើយ៖ េគាលបំណងរបស់បកកុមុយនីស្តកម្ពុជា ឬបករបស់ែខរកហម គឺអនុវត្តបដិវដ្ដន៍សង្គមនិយមមហាេលាតេផា ះ
មហាអសា្ច រេ ក្នុងបេទសកម្ពុជា តាម លទ្ធិេ ៉និងលទ្ធិម៉ាក-េលនីន។

៤)  ចូរេរៀបរាប់្រកុមមនុសសឲយបានយ៉ាងេហាច៣្រកុមែដលជា្រកុមេគាលេដៅេនៅក្នុងរបបកម្ពុជា្របជាធិបេតយយ។

  ចេម្លើយ៖ បញវន្ត, អ្នកមានទពសម ត្តិ, អ្នកបណិប័តន៍សាសនា, អ្នកែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរបបមុនៗ ឬអ្នក
ែដលស្ថិតក្នុងការសង័យ។ េលើសពីេនះេទៀត ែខរកហមបានកំណត់េគាលេ េលើអ្នកែដលមានទំនាក់ទំនងជាមួយជន
បរេទស ជាពិេសស ទំនាក់ទំនងជាមួយេវៀតណាម។

៥)   មកទល់្រតឹមឆាំ២០១៨ េមដឹកនាំកំពូលរបស់ែខ្មរ្រកហមចំនួន៣រូប ្រតូវបានេចាទ្របកាន់ កាត់េទាស និង ផ្តនាេទាស េដាយ
អង្គជំនំុជ្រមះវិសាមញ្ញេនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា។ េតើេមដឹកនាំទាំងេនាះមានេឈាះអ្វីខ្លះ េហើយជាប់េចាទពីេទាសឧ្រកិដ្ឋអ្វីខ្លះ?

 ចេម្លើយ៖ 

 (១) នួន ជា  - ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវតិ

 (២) េខៀវ សំផន     - ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវតិ

 (៣) កំាង េហ្គកអា៊វ  - ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវតិ

្របទសកម្ពុជា
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១)   េនៅេដើមឆាំ១៩៩០ សមាជិកែស៊បៃនសភាបូស្នុី-ហឺហសីេហា្កវីន បានចាកេចញពីសភាេនះ និងបានេធ្វើអ្វី?

 ចេម្លើយ៖ កុមេនះបានបេង្កើតសាធារណរដ្ឋសឹបសា្ក ។

២)   េនៅៃថ្ងទី១៥ ែខតុលា ឆាំ១៩៩១ បូស្នុី-ហឺហសីេហា្គវីន បាន្របកាសអធិបេតយយភាពរបស់ខ្លួនពីយូេហា្គសាវី និងបនាប់ពីេនាះ
មក បានេធ្វើ្របជាមតិេដើមបី្របកាសឯករាជយភាព។ េតើ្របជាជនភាគេ្រចើនបានេបាះេឆាតេដើមបីអ្វី?

 ចេម្លើយ៖  បជាជនភាគេចើនបានេបាះេឆា្ន តេដើម ីទាមទារឯករាជភាព។

៣)   េតើេយាធាបូស្នុី-ែស៊ប មាន្របតិកម្មយា៉ងដូចេម្តចចំេពាះ្រពឹត្តិការណ៍េនះ?

  ចេម្លើយ៖ េដាយមានការគំាទពកីងកមា ងំបដាបអ់ាវធុបជាជនយេូហា្គ សា វ ីេយាធាែស៊ប េយាធាបូស្នុ-ីែស៊ប បានកានក់ាបទ់កឹដី
មយួែផ្នកធៃំនបសូ្នុ-ីហឺហីេហា្គ វនី ក្នងុនាមជាតបំនឯ់ករាជែសប៊ៃនបសូ្នុ-ីហឺហីុេហា្គ វនី (សាធារណរដ្ឋសឹបសា្ក ) ែដលមានភាព
េសា ះតង់នងិជាែផ្នកមយួៃនបេទសែស៊ប។ អ្នកទាងំេនះក៏បានចាបេ់ផ្តើមេធើការបះេបារបដាប់អាវធុ ក្នងុេគាលបណំងែបងែចក 
បូស្នុី-ហឺហីេហា្គ វនី តាមកុមជាតិពន្ធុ េដាយែផ្នកែដលកាន់កាប់េដាយែស៊បតូវបានកំណត់ថាជា “ែស៊បដ៍អសា្ច រ”។

៤)   ្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយៃនយុទ្ធនាការែស៊បេលើការលុបបំបាត់្រកុមជាតិពន្ធុ បានេកើតមានេនៅជុំវិញទី្របជុំជនៃនទី្រកុង
្រសុី្របី៊នីសា។ េតើជា្រពឹត្តិការណ៍អី?

  ចេម្លើយ៖ េយាធាែស៊បបានរបឹអសូយកទីកុងែដលអង្គការសហបជាជាតិបានការពារ។ ស្ថតិេកាមបញ្ជ ារបស់ រាត៉ក់ ូម៉ា ឌកិ 
ទាហានែស៊ប បានេធើការសមា បជ់ាបពន័្ធេលើបរុសនិងកមុារាចនំនួ៧ពានន់ាកេ់ តាមវាលែស សាលាេរៀន នងិឃា ងំទនំញិ។

៥)   ្រកុម្របឹកសោសន្តិសុខអង្គការសហ្របជាជាតិបានបេង្កើតតុលាការឧ្រកិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិស្រមាប់អតីតយូេហា្គសាវី េដើមបីនាំយកអ្នក
ទទួលខុស្រតូវេលើការបំពារបំពានយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរេលើចបោប់មនុសសជាតិ បង្កេឡើងេនៅក្នុងែដនដីៃនអតីតយូេហា្គសាវីចាប់តាំង
ពីឆាំ១៩៩១ យកមកកាត់េទាស។ េតើឧ្រកិដ្ឋកម្ម្របេភទណាខ្លះ ែដលតុលាការេនះ បានកាត់េទាស?

 ចេម្លើយ៖ អំេពើបល័យពូជសាសន៍, ឧកិដ្ឋកមបឆំាងមនុសជាតិ និងឧកិដ្ឋកមសងា្គ ម។

្របទសបូស្នុី-ហឺហសីហា្គវីន
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១)  េតើមានលក្ខខណ្របវត្តិសា្រស្តអ្វីខ្លះ ែដលជំរុញឲយមានអំេពើហិងសោរវាងជនជាតិហ៊ូទូ និងជនជាតិទុតសុី?

  ចេម្លើយ៖ េដើម ីបន្តការដាក់អាណានិគមតេ េទៀត ការគប់គងរបស់កុមអាណានិគម គឺតូវែតបង្កឲមានការែបកែចក
ពជូសាសនន៍ងិជាតពិន្ធ។ុ ការែបងែចកេនះ បានបេង្កើតឲមានការែចកថា្ន កម់នសុ។ ក្នងុេនាះកុមទតុសុ ីតូវបានចាតទ់កុ
ថាជាពូជសាសន៍ែដលមានឋានៈខ្ពស់។ ចំែណកឯកុមហ៊ូទូែដលមានចំនួនេចើន ែបរជាទទួលឋានៈតូចទាបនិងបុពសិទ្ធិ
តិចតួច។ កាលៈេទសៈេនះបានជំរញុឲមានការយល់ខុសឆ្គងចំេពាះឧត្តមភាពពូជសាសន៍ ឬភាពបេសើរេឡើងៃនកុមជាតិ
ពន្ធុមួយជាងកុមជាតិពន្ធុដៃទេទៀត េដាយបេង្កើតឲមានការគប់គងនិងការគាបសង្កត់េលើកុម ហូ៊ទូ ជាបន្តបនា្ទ ប់រហូត
ឈានដល់ការេកើតមានជេមា ះរវាងជនជាតិហូ៊ទូ និងជនជាតិទុតសុី។

២)  បនាប់ពី្របធានាធិបតីរវ៉ាន់ដា គឺ ហាបី៊យា៉រីមា៉ណា ្រតូវបានេធ្វើឃាត េតើមាន្រពឹត្តិការណ៍អ្វីេកើតេឡើង?

  ចេម្លើយ៖ ព័ត៌មានៃនការវាយបហារេនះ រមួជាមួយនឹងការសា ប់របស់បធានាធិបតី បាននាំឲមានយុទ្ធនាការបល័យ
ពជូសាសនយ៉៍ាងគហុំកែដលមនិធា បម់ានពមីនុមកេ េលើពភិពេលាក។ ដបំងូកងកមា ងំបដាបអ់ាវធុ នងិយទុ្ធជន បានកណំត់
េគាលេ េលើកុមហ៊ូទូ និងសមាជិកដឹកនាំបកនេយាបាយបឆំាង បនា្ទ ប់ពីរយៈេពល ប៉ុនា នៃថ្ងេកាយមរណភាពរបស់ 
ហាប៊ីយ៉ារម៉ីាណា។ ការវាយបហារតូវបានេធើេឡើងដំបូង េ ក្នុងទីកុងគីហា្គ លី និងបានរកីរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស
េ កាន់េខត្តដៃទេទៀត។ មានការប៉ានស់ា នថា បរុស ស្តីនងិកមុារចំននួបមាណព៨ីែសនេ ១លាននាក់តូវបានសមា ប់ 
និងមានករណីរេំលាភេសពសន្ថវៈ ទំាងអំេពើហិង ផូវេភទពី១ែសនេ ២ែសនករណីបានេកើតេឡើង។ 

៣)   េតើអង្គការសហ្របជាជាតិបានេធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះ េដើមបីទប់សា្កត់ការសមាប់រងា្គល?

  ចេម្លើយ៖ េទាះបីជាអង្គការសហបជាជាតិ និងអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិនានា អាចបញ ប់អំេពើហិង បានយា៉ងណាក៏េដាយ 
ក៏អង្គភាពអន្តរជាតិទំាងេនះ ពុបំានេធើអន្តរាគមនត៍ាមវធិសីាស្តែដលមានបសទិ្ធភាពេ មនុែខកក្កដា។ កុមបឹក សន្តសុិខ
អង្គការសហបជាជាតិ បានេបាះេឆា្ន តដកកងកមា ំងរបស់េបសកកមអង្គការសហបជាជាតិសមាប់ជួយបេទសរវ៉ាន់ដា  
េចញពីបេទសេនាះេ ក្នុងែខេមសា។ កតា្ត េនះបានបង្កជាការរាលដាលៃនអំេពើហិង េ ពាសេពញៃផ្ទបេទស។ េទាះបី
ជាមានេសចក្តរីាយការណ៍ នងិសមា្ព ធពសំីណាកអ់ង្គការមនសុធម៌ អ្នកសារព័ត៌មាន នងិបជាជាតដិៃទេទៀតក៏េដាយ ក៏កុម
បឹក សន្តសុិខអង្គការសហបជាជាតិ េ ែតអល់ែអកេលើសំណួរថា េតើគរួចាត់វធិានការែបបណា នងិថាេតើេ េពលណា។ 
កុមបឹក សន្តសុិខអង្គការសហបជាជាតិបានេធើការេថា្ក លេទាសចំេពាះអំេពើហិង  នងិអ្នកដកឹនាអំេំពើបល័យពជូសាសន៍
ក៏ពិតែមន ក៏ប៉ុែន្តេសចក្តីែថងការេថា្ក លេទាសេនាះេ មានលក្ខណៈទន់េខ យ េហើយមិនទាំងហ៊ានេ អំេពើហិង ែដល
បានបពឹត្តេឡើងឲចតំាមធាតពុតិរបសវ់ាថាជាអេំពើបល័យពជូសាសន។៍ េ ពីេនាះ អង្គការសហបជាជាតិមនិបានចាត់
វធិានការែដលមនិេបើបាស់កងកមា ងំេយាធាណាមួយទាល់ែតេសាះ ដចូជាការបទិសា្ថ នយីវទិុជាតរិវ៉ានដ់ា ឬេធើការេថា្ក ល
េទាសជាសាធារណៈេលើេមដឹកនាំៃនអំេពើបល័យពូជសាសន៍េនះេទ។ 

្របទសរវ៉ាន់ដា
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៤)  េតើសកម្មភាពអ្វី ែដលអាចបញឈប់អំេពើហិងសោេនះ?

  ចេម្លើយ៖ រណសិរេស្នហាជាតិរវ៉ាន់ដាបានគប់គងេលើែផ្នកនានាៃនបេទសចាប់ពីែខឧសភា ដល់ែខមិថុនា ឆា្ន ំ១៩៩៤។ 
េទាះបីជាយ៉ាងណាក្ត ីក៏អេំពើហិង េលើកុមជាតពិន្ធេុ ែតបន្តរហូតដលេ់ដើមែខកក្កដា។ េ ៃថ្ងទ៤ី ែខកក្កដា ឆា្ន ១ំ៩៩៤ កងកមា ងំ
រណសិរេស្នហាជាតិរវ៉ានដ់ា បានកានក់ាបរ់ដ្ឋធានគីហីា្គ លីទំាងសុង។ តបំនត់ស៊សំូខាន់ៗ ដៃទេទៀតៃនរដា្ឋ ភបិាលស្តទីរីវ៉ានដ់ា 
ក៏តូវបានផ្តលួរលំំនាេពលបនា្ទ ប។់ ទន្ទមឹនងឹេនះ ការបញ ប់ការផ្ទះុអាវធុជាឯកេតាភាគីតូវបានបកាសេ ៃថ្ងទ១ី៨ ែខកក្កដា។ 
េមដកឹនារំណសិរេស្នហាជាតិរា៉ នដ់ាបានបេង្កើតរដា្ឋ ភបិាលរបួរមួជាតបិេណា្ត ះអាសន្នមយួេ ៃថ្ងទ១ី៩ ែខកក្កដា នងិពងីក
វសិាលភាពៃនការគប់គងរបស់ខួនទូទំាងបេទស។

៥)   បនាប់ពីអំេពើហិងសោទាំងេនះបានបញ្ចប់ អង្គការសហ្របជាជាតិបានបេង្កើតតុលាការមួយ គឺតុលាការឧ្រកិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ
ស្រមាប់្របេទសរវ៉ាន់ដា ែដលជាតុលាការអន្តរជាតិដំបូងបំផុតែដលេធ្វើការជំនំុជ្រមះេលើឧ្រកិដ្ឋកម្មអ្វ ីេហើយែដល្រតូវបានកំណត់
េឡើងចាប់តាំងពីឆាំ១៩៤៨មក?

  ចេម្លើយ៖ តុលាការេនះគឺជាតុលាការអន្តរជាតិដំបូងបងស់ែដលកាត់ក្តីេលើបទេចាទស្តីពីអំេពើបល័យពូជសាសន៍េ ក្នុង
ឆា្ន ១ំ៩៩៨ េដាយអនេុលាមតាមការបកសាយនិងនយិមនយ័ៃនពាកអេំពើបល័យពជូសាសន ៍ែដលបានសរេសរជាលាយ
លក្ខណ៍អករេ ក្នងុអនសុញាស្តពីកីារបងា្ក រនិងការផ្តនា្ទ េទាសឧកិដ្ឋកមបល័យពជូសាសនឆ៍ា្ន ១ំ៩៤៨។ តលុាការេនះ បាន
ដាក់បញ្ចូ លឧកិដ្ឋកមរេំលាភបំពានផូវេភទ ថាជាែផ្នកមួយៃនការបពឹត្តអំេពើបល័យពូជសាសន៍។
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សង្គមវទិ  ថា្ន ក់បរញិាប័តជាន់ខ្ពស់ែផ្នកកមវធិីសិក និងការបេង ន និងថា្ន ក់បណ្ឌ ិតស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវស័ិយអប់រ ំ

ពីសាកលវទិ ល័យម៉ាស ឈូេសថ ក្នុងទីកុងឡូែវល។

 េលាកសីបានតឡបម់កកាន់បេទសកម្ពជុា ែដលជាបេទសកំេណើត ជាេចើនេលើកេចើនសា េដើម េីធើការជាមួយមជ មណ្ឌ ល

ឯកសារកម្ពជុា ក្នងុគេមាងស្តពីកីារអបរ់ពំអីេំពើបល័យពជូសាសនេ៍ កម្ពជុា។ ក្នងុឆា្ន ២ំ០០៩ េលាកសី បានសហការនិពន្ធេសៀវេ

ែណនំាគូបេង ន៖ អពំវីធិសីាស្តបេង ន “បវត្តសិាស្តកម្ពជុាបជាធបិេតយ (១៩៧៥-១៩៧៩)”។ ជាែផ្នកមយួៃនគេមាងស្តពីី

ការអប់រពំីអំេពើបល័យពូជសាសន៍ េលាកសីបានចូលរមួចំែណកក្នុងការបណ្តុ ះបណា្ត លអ្នកអប់រកំម្ពុជាចំនួនជាង៥០០នាក់ 

ទាកទ់ងនងឹការអនវុត្តតាមេសៀវេ ែណនំាគូបេង ន នងិការបេង នបវត្តសិាស្តែខរកហម។ ក្នងុែខកក្កដា ឆា្ន ២ំ០១០ នងិក្នងុ

ែខកក្កដា ឆា្ន ំ២០១៦ េលាកសីបានសហការដឹកនាំកុមហ៊ូលបាយេហយស៍ ែដលជាគេមាងៃនកុមអ្នកសិក េ បរេទស 

មកកាន់បេទសកម្ពុជា រមួមានអ្នកអប់រមំកពីសាលាសាធារណៈឡូែវល និងវទិ ល័យសហគមន៍មីដដលសិច។

េមធាវី ្រគីស្តូហ្វ័រ េឌៀរីង បំេពញការងារជាមួយមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា/វទិ សា្ថ នសឹករតឹ ក្នុងនាមជាទីបឹក ឯករាជអន្តរជាតិ, 

ទីបឹក អប់រ ំនិងអ្នកសាវជាវ ចាប់តំាងពីឆា្ន ំ២០០៨មក។ េលាកមានបទពិេសាធន៍ទូលំទូលាយក្នុងការបេង្កើតកមវធិីសិក  

ទំាងេ ក្នុងសហរដ្ឋអាេមរកិ និងបេទសកំពុងអភិវឌ ។ េលាកគឺជាសហអ្នកនិពន្ធេសៀវេ វធិីសាស្តបេង នអំពីបវត្តិសាស្ត

កម្ពុជាបជាធិបេតយ (១៩៧៥-១៩៧៩)៖ េសៀវេ ែណនំាសមាប់គូបេង ន និង រយៈេពលចុងេកាយរបស់ែខរកហម៖ 

បវត្តសិាស្តសហគមនអ៍នងែ់វង។ បែន្ថមពេីនះ េលាកក៏បានសហការនពិន្ធេសៀវេ បវត្តសិាស្តកម្ពជុាបជាធបិេតយ (១៩៧៥-

១៩៧៩) េបាះពុម្ពផ យេលើកទី២ (េបាះពុម្ពឆាប់ៗ) និងជាអ្នកនិពន្ធេសៀវេ  អំេពើបល័យពូជសាសន៍និងការសមា ប់រងា្គ លេ

ក្នុងបវត្តិសាស្តពិភពេលាក៖ ទិដ្ឋភាពទូេ សមាប់ការបេង នេ ក្នុងថា្ន ក់េរៀនរបស់កម្ពុជា។ េលាកបានេបាះពុម្ពការសាវជាវ

 ្របវត្តិរូបសង្ខបរបស់អ្នកកសមួល អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកបក្រប
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េលើបធានបទបវត្តិសាស្ត ច ប់ និងការអប់រជំាេចើន។ េ ក្នុងឆា្ន ំ២០១៤ អង្គជំនុំជមះវសិាមញក្នុងតុលាការកម្ពុជា(តុលាការ

កូនកាត់រវាងអង្គការសហបជាជាតិ-កម្ពុជា) បានេចញេសចក្តីសេមចរបស់ខួនេលើសំណំុេរឿង០០២/០១ េដាយេលើកេឡើងអំពី

ឧកិដ្ឋកមទាកទ់ងនងឹការជេម សបជាជនេដាយបង្ខេំ ក្នងុបេទសកម្ពជុា នងិការសមា បម់ន្តីនងិទាហានកម្ពជុាបពឹត្តេឡើងេដាយ

ែខរកហម។ ក្នងុចេំណាមគេមាងសំណងទំាងអស ់តលុាការបានទទួលសា្គ ល់កចិ្ចការរបស់េលាក គ ឺ“ការជេម សេដាយបង្ខ ំនងិ

ការសមា បរ់ងា្គ លេ ទួលេពាធិ៍ៃជ” ថាជាគេមាងសំណងយុតា្ត ធកិារមួយ សមាប់េដើមបណ្ត ងឹរដ្ឋប េវណីៃនសំណំុេរឿង០០២/០១។ 

េលាកបានចលូរមួចែំណកក្នងុការេបាះពុម្ពេនះ ែដលតណំាងឲសមត្ថភាពផា្ទ ល់ខនួរបសេ់លាកក្នងុការបឹក េយាបលត់ាមរយៈគំនតិ

ផា្ទ ល់ខួន េដាយមិនតំណាងឲការយល់េឃើញៃននិេយាជិក ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់េលាក នាេពលបច្ចុប ន្ន ឬនាេពលមុនេនះេទ។

បណិត លី សុខឃាង គឺជានាយកមជ មណ្ឌ លសន្តិភាពអនង់ែវង។ េលាកគឺជាកូនបុសច ងក្នុងចំេណាមបងបូន៤នាក់ 

មានេដើមកំេណើតក្នុងេខត្តកណា្ត ល ជាទីតំាងែដលឪពុកមា្ត យរបស់េលាកបកបរបរកសិកម។ ក្នុងឆា្ន ំ២០០២ េលាកបណ្ឌ ិត 

បានេធើការស័គចិត្ត និងេកាយមកបានកា យជាបុគ្គលិកៃនមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា សបេពលែដលេលាកកំពុងសិក

ថា្ន ក់បរញិាប័តេ សាកលវទិ ល័យភូមិន្ទភ្នំេពញ។ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកេឆ្នើមមួយរបូ េលាកទទួលបានអាហារបូករណ៍េដើម ី

បន្តការសិក ថា្ន ក់បរញិាប័តជាន់ខ្ពស់េ សាកលវទិ ល័យខូេវនទី ក្នុងចកភពអង់េគសក្នុងឆា្ន ំ២០០៥។ បនា្ទ ប់ពីបញ្ច ប់ការ

សិក ក្នុងឆា្ន ំ២០០៦ េលាកបានតឡប់មកេធើការេ មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាវញិ ក្នុងតួនាទីជាបធានគេមាងឯកសារ

រស់ នងិសក្ខកីមយុត្តធិម៌។ េ ក្នងុឆា្ន ២ំ០០៨ េលាកបណ្ឌ តិបានបន្តការសិក របសខ់នួថា្ន កប់ណ្ឌ តិ េ សាកលវទិ លយ័ខេូវនទី 

និងបានចំណាយេពល៦ឆា្ន ំបន្តបនា្ទ ប់ ក្នុងការសាវជាវេលើបធានបទែដលមានចំណងេជើងថា “កមា ំងបទាញបទង់ៃនដំេណើរ

ការផះផ របស់បេទសកម្ពុជា ១៩៩៧-២០០៧”។ េលាកបណ្ឌ ិតបានបញ្ច ប់ការសិក ជាសា្ថ ពរេ ក្នុងឆា្ន ំ២០១៤។

េផង ពងសរ៉ាសុ ីគឺជានាយក មជ មណ្ឌ លឯកសារេខត្តៃពែវង ែដលជាការយិាល័យសាវជាវ និងបណា្ណ ល័យឯកសារែខរកហម

របស់មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។ េលាកបានចាប់េផ្តើមេធើការស័គចិត្តេ មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាក្នុងឆា្ន ំ១៩៩៧ និងេ

ក្នុងឆា្ន ំ១៩៩៨ េលាកតូវបានចាត់តំាងឲទទួលខុសតូវេលើគេមាងស្តីពីការេធើែផនទីរេ ្ត សាកសព និងេកាសលវចិ្ច័យឆឹង

ជនរងេគាះក្នុងរបបែខរកហម។ ចាប់តំាងពីឆា្ន ំ២០០៩ េលាកបានកាន់តួនាទីជាបធានគេមាងជាន់ខ្ពស់ៃនគេមាងស្តីពី

ការអប់រពំីអំេពើបល័យពូជសាសន៍េ កម្ពុជា ែដលមានេគាលបំណងផ្តល់ការបណ្តុ ះបណា្ត លដល់គូបេង នកម្ពុជាអំពី

បវត្តិសាស្តរបបែខរកហម និងវធិីសាស្តបេង នែបបសិសមជ មណ្ឌ ល ។
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 រាសីុ៉ បានបញ្ច បថ់ា្ន កប់រញិាប័តមខុវជិា្ជ ភាសាអងេ់គសពសីាកលវទិ លយ័េបៀលបាយ ក្នងុឆា្ន ២ំ០០៨។ េ ក្នងុែខកក្កដា 

ឆា្ន ំ២០០៩ រា៉សីុ បានចូលរមួក្នុងកមវធិីសិក អំពីសន្តិភាព និងជេមា ះ េ សាកលវទិ ល័យសីុដនី បេទសអូសា្ត លី េដាយ

េលាកបានែចករែំលកអំពីបទពិេសាធន៍របស់េលាកេលើែផ្នកយុត្តិធម៌អន្តរកាល ការកសាងសន្តិភាព និងការផះផ ក្នុងបេទស

កម្ពុជា។ េ ក្នុងឆា្ន ំដែដល េលាកបានេធើដំេណើរេ កាន់ចកភពអង់េគសេដើម ីចូលរមួក្នុងកមវធិីបណ្តុ ះបណា្ត លស្តីពីហូឡូខស

និងសិទ្ធិមនុស។ េ ក្នុងឆា្ន ំ២០១០ រា៉សីុ បានចូលរមួេ ក្នុងកមវធិីផា ស់ប្តូរបទពិេសាធន៍ការងារ សមាប់គូបេង នបរេទស 

េ សហរដ្ឋអាេមរកិ។ េលាកបានសិក និងបេង នអំពីបវត្តិសាស្តកម្ពុជាដល់សិសអាេមរកិ េ ឯវទិ ល័យរដ្ឋឡូែវល 

ក្នុងរដ្ឋម៉ាស ឈូេសថ សហរដ្ឋអាេមរកិ។ េ ែខឧសភា ឆា្ន ំ២០១៤ េលាកទទួលបានបរញិាប័តជាន់ខ្ពស់េលើមុខជំនាញភាព

ជាអ្នកដឹកនាំនិងគប់គងក្នុងវស័ិយអប់រ ំពីសាកលវទិ ល័យដឺឡាសាល បេទសហីលីពីន។

េបក្ខភាពបណិត សូ ហារីណា គឺជានាយករងៃនមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ែដលទទួលបន្ទុកគប់គងរមួ វាយតៃម និងៃរអងា្គ ស

ថវកិាសមាប់មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។ ហា រណីា បានចាប់េផ្តើមបំេពញការងារជាមួយមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាក្នុងឆា្ន ំ

២០០៣ េដាយចាប់េផ្តើមពីអ្នកស័គចិត្ត និងបនា្ទ ប់មកជាអ្នកសរេសរទសនាវដ្ដីែសងរកការពិត រហូតកា យជាបធានគេមាង

បវត្តិសាស្តផា្ទ ល់មាត់សមាប់ជនជាតិចាម ែដលកត់តាអំពីបទពិេសាធន៍របស់សហគមន៍ចាមមូសីម េ ក្នុងរបបែខរកហម។ 

ក្នងុឆា្ន ២ំ០១១ ហា រណីា បានេបាះពមុ្ពកចិ្ចការដំបងូបងស់របស់ខនួ ែដលមានចណំងេជើងថា ហីុចាបៃ់នបេទសកម្ពជុា៖ ការចងចាំ

របស់ស្តីជនជាតិចាមមូសីម បនា្ទ ប់ពីរបបែខរកហម ែដលបងា ញអំពីបទពិេសាធន៍េផងៗរបស់ស្តីចំេពាះការសមា ប់រងា្គ ល និង

វធិសីាស្តែដលអ្នកទាងំេនះេបើបាស់េដើម តីតាងំជាមយួនងឹអតតីកាល។ េដាយេមើលេឃើញថា ស្តីជាេចើនែដលមានអាយុសបាល

នឹងខួនបានេបាះបង់ការសិក េដាយសារែតកតា្ត េសដ្ឋកិច្ចនិងវប ធម៌ ហា រណីា បានេប្តជា្ញ បន្តការសិក របស់ខួនេដើម ីជួយដល់

គួសារនិងេដាះសាយផលលំបាកែដលស្តីនានាបានជបួបទះ។ ទទលួបានការគំាទយ៉ាងេពញទហឹំងពមីា្ត យរបស់ខនួ ហា រណីា 

បានបញ្ច ប់ការសិក ថា្ន ក់បរញិាប័តនិងថា្ន ក់បរញិាប័តជាន់ខ្ពស់។ ហា រណីា បានេចញផ យអត្ថបទនិងជំពូកេសៀវេ ជាេចើន

ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស េយនឌ័រ និងជនជាតិឥសា ម។ េលាកសី ក៏បានេធើបទបងា ញដល់អ្នកសា្ត ប់ក្នុងសុកនិងអន្តរជាតិអំពី

បធានបទជាេចើន រមួមានអេំពើបល័យពជូសាសនន៍ងិបវត្តសិាស្តផា្ទ ល់មាត ់រហូតដលអ់េំពើហិង ផវូេភទ។ ហា រណីា បច្ចបុ ន្ន 

គឺជាេបក្ខភាពបណ្ឌ ិតជំនាញការសិក អំពីសកលេលាក េ សាកលវទិ ល័យម៉ាស ឈូេសថ ឡូែវល។
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សុភ័្រក្ត ភាណា គឺជាបធានគេមាងសាវជាវឯកសារភាសាចិនៃនមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។ ភាណា បានចាប់េផ្តើមបំេពញ

ការងារជាមួយមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកស័គចិត្តក្នុងគេមាងការចូលរមួរបស់ជនរងេគាះ េ ក្នុងឆា្ន ំ២០១៤។ 

េ ក្នុងតួនាទីេនះ ភាណា បានចូលរមួេ ក្នុងការគំាពារដល់ជនរងេគាះ តាមរយៈ ការសមា្ភ សជាមួយអ្នករស់រានមានជីវតិពី

របបែខរកហម ចមងបទសមា្ភ សជាឯកសារសំេ  បកែបភាសាអង់េគស និងែកសមួលឯកសារវភិាគនិងអត្ថបទអប់រ។ំ 

េ ែខមករា ឆា្ន ំ២០១៥ ភាណា តូវបានែតងតាំងជាជំនួយការនាយកបតិបត្តិមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។ ក្នុងមុខតំែណងេនះ 

ភាណា បានជយួដលក់ារបេង្កើតេគាលនេយាបាយអភិវឌ ៃផ្ទក្នងុនងិការេរៀបចំែផនការយុទ្ធសាស្ត។ ភាណា ក៏បានបេំពញមខុងារ

ជាអ្នកពិនិតេផ្ទ ងផា្ទ ត់ៃនទសនាវដ្ដីែសងរកការពិត។ ក្នុងរយៈេពលៃនការបំេពញការងារេ មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ភាណា 

ក៏បានចូលរមួេ ក្នុងសកមភាពអប់រនំិងផពផ យ ទាក់ទងនឹងបវត្តិសាស្តៃនអំេពើបល័យពូជសាសន៍ក្នុងបេទសកម្ពុជា។

 ភាណា បានបញ្ច ប់ការសិក ថា្ន ក់បរញិាប័តែផ្នកអប់រេំលើមុខជំនាញភាសាអង់េគស ពីវទិ សា្ថ នភាសាបរេទស និងថា្ន ក់

បរញិាប័តែផ្នកជំនួញេលើមុខជំនាញធនាគារ និងហិរញវត្ថុ ពីវទិ សា្ថ នេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញវត្ថុៃនកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញវត្ថុ។ 

ទន្ទឹមនឹងេនះែដរ ភាណា ក៏បញ្ច ប់ថា្ន ក់បរញិាប័តជាន់ខ្ពស់ជំនាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិពីសាកលវទិ ល័យ បាផធីស ៃនទីកុង

ហុងកុង។ េ េដើមឆា្ន ំ២០១៧ ភាណា បានចូលរមួកមវធិីផា ស់ប្តូរបទពិេសាធន៍ េ កាន់សាកលវទិ ល័យ េឆៀងៃម៉ បេទសៃថ 

េដើម ីសិក អំពីតំបន់អាសីុអាេគ្នយ៍។
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អំពីមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា

មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា តូវបានបេង្កើតេឡើងេ ឆា្ន ំ១៩៩៥ បនា្ទ ប់ពីសភាសហរដ្ឋអាេមរកិអនុម័តឲមាន 

ច បស់្តពីយុីត្តធិម៌សមាប់អេំពើបល័យពជូសាសន ៍េ ក្នងុែខេមសា ឆា្ន ១ំ៩៩៤ ែដលចះុហត្ថេលខាជាធរមាន

េដាយបធានាធិបតី ឃីនតុន។ រាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ពុជា បានគាំទមជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាជាផូវការ។ 

មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពជុា ទទលួបានការេកាតសរេសើរ នងិពានរងា នជ់ាេចើនចេំពាះកិច្ចការរបស់ខនួ ក្នងុការ

គំាទឲមានការចងចានំងិយតុ្តធិម៌សមាប់ជនរងេគាះៃនអំេពើបល័យពជូសាសនេ៍ កម្ពជុា។ េ ក្នងុឆា្ន ២ំ០១៧ 

មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពជុាទទលួបានពានរងា នសិ់ទ្ធមិនសុ ជឌូតិ លី ស្តូណាច ់ពមីជ មណ្ឌ លយុត្តធិម៌នងិ

ការទទលួខសុតូវ។ េ ក្នងុឆា្ន ដំែដល ពះបាទសេម្តច ពះបរមនាថ នេរាត្តម សីហមនុ ីទង់ពះរាជទានេគឿង

ឥសរយិយសពះរាជាណាចកកម្ពជុា ថា្ន កធ់បិឌនិ្ទ ដលេ់លាក ឆំាង យុ  ជាការទទលួសា្គ ល់សា្ន ៃដដ៏ល លី ញ

របស់េលាកេ ក្នុងពះរាជាណាចកកម្ពុជា។ េ ក្នុងឆា្ន ំ២០១៨ មជ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា ក៏ជាមា្ច ស់ពាន

រងា ន់ រា៉ម៉ុន ម៉ាកៃសៃស ែដលតូវបានចាត់ទុកថាជាពានរងា ន់ណូែបលអាសីុ ក្នុងការែថរក ការចងចាំជា

បវត្តិសាស្តេដើម ីការព បាលរបួសផូវចិត្ត និងយុត្តិធម៌។



(USAID)  


